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Hoteleiros
em ação49 anos de lutas e vitórias

Companheiros e Companheiras, atenção: ANOTEM AÍ!

segundas e quartas-feiras

Abertura das inscrições:

10/05 a 25/05

duração de 40 horas

previsão de início:

03/06

12/08

29/07

Praça do Carmo
inscrições de
1º/07 a 20/07

Força Viva
Local: 

Acesse o site e mande sua inscrição 
ou então ligue nos telefones 

4979-4420/ 4519-7002/ 4221-4231

Monte sua equipe.

inscrições:
13/08 a 20/09

Corrida do
Garçom

Curso
Bartenders

Festa dos 
Trabalhadores
Hoteleiros
Sintshogastro

Campeonato 
de Futsal

em dois horários:
 às 10h e às 15h

Mais informações no site www.sindicatohoteleiro.com.br

16h

Entrada: 1kg de alimento 
e apresentação de holerite

Av. D. Jorge Marcos de Oliveira, 30
Vila Guiomar - Santo André
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Novas Tendências
para Bartenders

Prefeito Carlos Grana e
vereador Alemão Duarte
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www.sindicatohoteleiro.com.br

Hoteleiros
em ação

Redator Responsável:
Fábio Santos Santana/Gabrielle Monice - Mtb 55785

Diagramação e Arte
Sibele Monice - sibele.monice@gmail.com - (11)989998807

 O Sintshogastro recebeu no último mês de março a visita do Prefeito eleito de 
Santo André, Carlos Grana (PT). O chefe do Paço Municipal andreense esteve na 
companhia do vereador Alemão Duarte (PT) e ambos foram recebidos por toda a 
diretoria do Sindicato, sob liderança do presidente Valter Ventura, e participaram de 
troca de ideias e debate juntamente com os demais sindicatos do Grande ABC 
filiados à Força Sindical. Além de agradecer o apoio recebido durante o período 
eleitoral de 2012, Grana se colocou à disposição demonstrando respeito e parceria à 
categoria. Os demais sindicatos filiados à Força Sindical também demonstraram 
apoio, desejaram bom mandato ao prefeito e se colocaram à disposição para o 
crescimento da cidade de Santo André.

Maio/ Junho/ Julho 2013

ACESSE O SITE E SINDICALIZE - SE

Agora só falta você!Acesse o site do Sindicato e fique por dentro de
todas as nossas lutas
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Copa SESC 2012

O presidente do Sintshogastro, Valter 
Ventura, esteve no Rio de Janeiro no dia 18 de 
abril para participar do 1º encontro nacional dos 
sindicatos hoteleiros da Rede Accor. Ele 
participou ao lado de representantes sindicais 
de diversas localidades não apenas do estado 
fluminense como de outros lugares do Brasil e 
até mesmo dos Estados Unidos, afinal o evento 
teve o apoio e a presença de integrantes da AFL-
CIO (Federação Americana do Trabalho e 
Congresso de Organizações Indutriais). 

 E os principais assuntos abordados, discutidos e analisados giraram em torno 
das perspectivas de crescimento e atuação da rede hoteleira multinacional no País, 
sobretudo a relação da Accor com os trabalhadores e os sindicatos. Além disso, os 
representantes da AFL-CIO consideraram fundamental a necessidade do 
intercâmbio e troca de experiências para fortalecer a busca pela melhoria das 
condições de trabalho para a categoria não só no Brasil como em todo o mundo.

Informativo oficial do

Infos: 4979-4420/ 4519-7002/ 4221-4231
Pizzaria Vicenza venceu a categoria bares noturnos e pizzarias

Ragazzo SCS levou o troféu na Copa Habib’s Ragazzo Burger King

Churrascaria Estrela faturou a categoria Restaurantes

McDonald´s ABC foi o campeão da Copa McDonald´s 2012



 Como de costume, no 
dia 8 de abril o Sintshogastro 
promoveu café da manhã 
em homenagem às suas 
colaboradoras, funcionárias 
e  s i n d i c a l i z a d a s ,  n a 
c o m e m o r a ç ã o  d o  D i a 
Internacional da Mulher. A 
sede do Sindicato, em Santo 
André,  teve mesa com 
comes e bebes como forma 
de prestar sua admiração e 
consideração às mães, avós,  filhas, tias, primas, sobrinhas que fazem 
parte do dia a dia da categoria. Além disso, cada mulher que compareceu 
levou para casa um botão de rosa como presente.
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Dia da MulherHomenagem às Mães

Workshop Bartenders - Novas Tendências

 Mais uma vez o Sintshogastro mostrou sua preocupação e seu 
cuidado com os sindicalizados e no mês de fevereiro realizou na sede de 
Santo André o Workshop de Novas Tendências para Bartenders.  
Mais de 30 pessoas lotaram a sala de aula para aprender diferentes 
técnicas para utilizar no dia a dia.
 “O Sindicato vem adotando o conceito de workshops e se preocupa 
sempre com a qualidade, pelo fato de os alunos serem da categoria e 
estarem envolvidos, tomando o cuidado de trazer cursos que venham 
contemplar e agregar a eles”, afirmou o coordenador de cursos e diretor 
executivo do Sindicato, José Haroldo de Morais Filho.
 Aliás, segundo ele, o evento foi um sucesso, visando 
procedimentos de aprendizado mais longos e completos. “A aceitação foi 
boa. Nossa ideia é tirar o pessoal do workshop e levá-los aos cursos de 40 
horas”, destacou, já convocando os interessados para o próximo curso de 
bartenders, que será realizado a partir de 3 de junho.

Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus:
- Dizem-me que estarei sendo enviado à terra amanhã... Como vou viver lá, sendo 
assim pequeno e indefeso? 
E Deus disse: 
- Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará 
conta de você. 
Criança: 
- Mas diga-me: Aqui no Céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente 
para que eu seja feliz. Serei feliz lá?  
Deus: 
- Seu anjo cantará e sorrirá para você... a cada dia, a cada instante, você sentirá o amor 
do seu anjo e será feliz. 
Criança: 
- Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as 
pessoas falam? 
Deus: 
- Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. 
Criança: 
- E o que farei quando eu quiser Te falar? 
Deus: 
- Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. 
Criança: 
- Eu ouvi que na Terra há homens maus. Quem me protegerá? 
Deus: 
- Seu anjo lhe defenderá mesmo que signifique arriscar sua própria vida. 
Criança: 
- Mas eu serei sempre triste porque eu não Te verei mais. 
Deus: 
- Seu anjo sempre lhe falará sobre Mim, lhe ensinará a maneira de vir a Mim, e eu estarei 
sempre dentro de você. 
Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A 
criança apressada, pediu suavemente: 
- Oh Deus se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me por favor, o nome do meu anjo. 
E Deus respondeu: 
- Você chamará seu anjo... MÃE!

 No início do mês de abril, no dia 6, representantes da Força 
Sindical e das demais centrais estiveram no Distrito Federal para a 
sétima edição da Marcha a Brasília. E após manifestação de 
aproximadamente 50 mil pessoas, a presidente Dilma Rousseff 
recebeu lideranças para tratar das revindicações dos trabalhadores - 
ainda houve encontros com os presidentes do Senado, Renan 
Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, além do 
presidente do STF (Superior Tribunal Federal), Joaquim Barbosa.
 Durante o encontro, Dilma Rousseff ainda assinou o decreto que 

internaliza a Convenção 151 da Organização 
Internacional do Trabalho, que estabelece a 

negociação coletiva entre servidores e 
governo. 
 Mas o objetivo principal da Marcha foi 
reivindicar 12 itens que foram apresentados e 
grande parte deles coincidem com as 
principais lutas e metas do Sintshogastro:

 Redução da jornada de 

trabalho para 40 horas 

semanais sem 

redução de salário;
 Fim do Fator 

Previdenciário;
 10% do PIB para 

a Educação;
 10% do 

Orçamento da 

União para a 

Saúde;
 Reforma Agrária - Assentamento de 200 mil famílias;
 Regulamentação da Convenção 151 da OIT 

(Negociação Coletiva no Setor Público);
 Ratificação da Convenção 158 da OIT (Fim da Dispensa Imotivada);
 Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
 Política voltada à valorização dos trabalhadores aposentados e 

pensionistas;
 Implementação de políticas monetária e fiscal adequadas ao 

desenvolvimento econômico com valorização do trabalho e 

distribuição de renda;
  Ampliação do investimento público; e
 Correção da tabela do Imposto de Renda (IRPF).

São Caetano do Sul
Rua Manoel Coelho, 303/ sala 41B
Centro - São Caetano do Sul - SP
Fones: (11) 4221-4231
Funcionamento:
das 8h às 12h e das 13h20 às 18h
Diretores Responsáveis: Fabio Santana e
Luis Alexandre

Pontos de Atendimento Sintshogastro

Sede Própria:
Rua David Campista, 299
Vila Bastos - Santo André - SP
Fones: (11) 4979-4420
FAX: (11) 4438-5844
Funcionamento:
das 8h às 18h
Dentista:
Segunda a Sexta das 8h às 11h e das 13h30 às 17h
Lan House
Atendimento: Segunda a Sexta
das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30
(Obs.: É obrigatório apresentar a carteirinha
de sócio junto com último holerite ou
carteira profissional junto com último holerite)
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Subsede Mauá
Rua Praça 22 de Novembro, 102/sala 118
Centro - Mauá - SP
Fones: (11) 4519-7002 / FAX: (11) 4519-5440
Nextel: 84*78947
Funcionamento:
das 8h às 11h e das 13h15 às 18h
Diretor Responsável: José Haroldo
Responsável por homologações: Simone
Dentista:
Segunda a Sexta das 
8h às 11h e das 13h40 às 17h
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7ª Marcha a Brasília

Presidente Valter Ventura Oliveira

Dra. Paula Diniz de Macedo, Dr. 

Marco Antonio Silva de Macedo Jr. e

Dra. Camila Patricio Nardino  

Santo André:
Segunda-feira das 9h às 11h 

e Sexta-feira das 13h30 às 16h30
 Mauá:

Quinta das 9h às 11h 
São Caetano do Sul:

Terça das 9h às 11h

Com a grande procura dos trabalhadores pelo nosso 
departamento jurídico e no sentido de viabilizar e 
facilitar àqueles que atuam em outros municípios, 

seguem os novos horários de funcionamento do 
departamento jurídico:

ju
rí

d
ic

o
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