Informativo oficial do Sindicato dos Trabalhadores em hotéis, apart-hotéis, motéis, flats, pensões, hospedarias, pousadas, restaurantes, churrascarias,
cantinas, pizzarias, bares, lanchonetes, sorveterias, docerias, buffets, foods e assemelhados de Santo André, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires.

CORRIDA DO TRABALHADOR (A) HOTELEIRO
Foi realizado no dia 08 de agosto
na Praça do Carmo mais uma edição
da nossa tradicional corrida do Trabalhador (a) hoteleiro para que todos
possam participar a corrida foi realizada em duas etapas uma na parte
da manhã e a outra na parte da tarde,
concorreram a premiação separadamente a categoria masculina e feminina. 		
Objetivo atingido dia de
muita descontração e brincadeiras
num evento voltado para a diversão
dos trabalhadores (as), uma pausa
em sua árdua jornada de trabalho.
Nesse ano 80 competidores ao total abrilhantaram nossa tradicional

CONFRATERNIZAÇÃO
Tudo sobre a festa que agitou e divertiu todos os associados. Pág. 4

corrida de obstáculos e ao final foram premiados os primeiros colocados (as), vale lembrar que todos os
trabalhadores da categoria podem
participar independente da função, e
se você não participou não fique triste ano que vem tem mais.
Foram premiados os três primeiros colocados de cada categoria tanto masculina, como feminina com os
seguintes prêmios: 1º colocado (a)
TV 40 polegadas LCD; 2º colocado
Maquina de Lavar Roupas e o 3º colocado(a ), forno de micro-ondas.
Confira as fotos da corrida na pag. 3

Estamos em campanha salarial

Workshop bebidas

Saiba como foi mais esse evento
realizado em nossas salas. Pág. 5
O Sindicato lembra à todos os trabalhadores que a nossa data base é primeiro de janeiro. Já criamos a nossa pauta de reivindicações e já entregamos
ao sindicato dos patrões que deverá analisar. Desde já lembramos que não
estamos pedindo nada demais e sim o que consideramos o justo para o sustento de uma família. Vamos aguardar!

Tradicional corrida do trabalhador (a) hoteleiro

Ganhadores

+ Jovem

+ Veterano

1° Colocada: Alfarre
Rita de Cassia

2° Colocada: Bar do Jabá II
Tatiana Mendes Braga

3° Colocada: Bom apetite
Raquel Pereira Golçalves

Brenda de Oliveira
Primo Resaurante MC Donald´s

Joilda Fernandes N. de Aguiar
Restaurante Divino Fogão

1° Colocado: Flor de Sal
Pedro Henrique

2° Colocado: Garoupa
Dalmir Aperecido

3° Colocado: Alfarre
Edinildo de Souza

Ivan Poccerwa
P. Parede Restaurante Burguer King

Francisco Justino Souza Neto
Bar do Jaba

CHEGA AO FIM MAIS UMA EDIÇÃO DA COPA SESC HOTELEIROS
Com a organização e coordenação dos Diretores Jairo Candido e Fabio Santana aconteceu
mais uma edição da tradicional Copa Sesc Hoteleiro, Trinta e seis equipes participaram das
três edições simultâneas dos Torneio de Futsal
com os seguintes torneios: “ COPA BARES NOTURNOS E PIZZARIAS, COPA MCDONALD´S
E COPA RESTAURANTES”, sendo que no último dia primeiro de Dezembro aconteceram as
grandes finais.
A edição desse ano contou com a participação
36 equipes que foram distribuídas pelos nos três
certames com média de 540 jogadores / associados. Dada a grande importância desse evento,
tanto para o Sindicato como para os atletas esse
ano os jogos foram gravados pelo GRUPO L2M
com narração do brilhante Rafael Spinelli (da
Bradesco FM) e comentários de Léo Lucas (locutor oficial COI nos Jogos Olímpicos).
O encerramento da Copa Bares Noturnos e
Pizzarias, iniciou-se ás 9h com a disputa do 3º
colocado entre Pizzaria Nona x Piratas Bar e às

10h a grande final entre Pizzaria Joia x Fonte
Leone, onde quem se consagrou a campeã foi a
equipe Pizzaria Joia de Santo André, em 2º lugar
a equipe Fonte Leone da cidade de Santo André,
em 3º lugar a Equipe Piratas Bar de São Caetano
do Sul e em 4º lugar a Pizzaria Nona de Santo
André. Destacamos também Ricardo Brum Camolez, eleito como o melhor Goleiro e Danilo
Augusto Baggio de Araujo, eleito o Artilheiro do
Campeonato ambos da Pizzaria Joia.
Às 15h na quadra 3 (três), disputaram o 3º
lugar os Mc Donald´s KEN X SDP, e na quadra 1(um), a Grande Final entre os Mc Donald´s
SMU x SAD , onde o grande campeão foi McDonald´sSMUde Mauá , a vice Campeã foi a equipe
do McDonald´s SADde Santo André, o 3º colocado foi o Mc Donald´s SDP também da cidade
de Santo André e o 4º colocado foi Mc Donald´s
Ken da Cidade de São Caetano do Sul. Destacamos também Luiz Henrique Nogueira, eleito
como o melhor Goleiro e Felipe Alberto Souza
Silva, e o Artilheiro do Campeonato ambos da

equipe McDonald´s Ken. E finalizando às 16 horas na quadra três aconteceu a disputa pelo terceiro lugar entre Restaurante América x Ragazzo
Pirelli. Na decisão que aconteceu na quadra Um
o Okazaki Sushi venceu o Cruzeiro Bar sagrando-se o grande campeão.
Após o apito final a tabela apontou o Cruzeiros
Bar na segunda colocação, Restaurante América
em terceiro e o Ragazzo Pirelli em quarto. Como
melhor Goleiro houve um empate entre Bruno
Pires Herculano da Equipe Cruzeiros Bar e André Felippe da Silva da Equipe Ragazzo Pirelli, e
o Artilheiro do Campeonato eleito foi o Carlos
Jonatas de Souza Silva da Equipe Okazaki Sushi.
A diretoria do SINTSHOGASTRO SAR agradece ao SESC SANTO ANDRÉ pela parceira –
em nome de PEDRO MOMENZO – pelo apoio
e também a cada um dos trabalhadores que contribuíram para o sucesso do nosso evento.
(Acesse o site www.sindicatohotelerio.com.br
ou o Facebook, Sintshogastrosar, para assistir
os jogos)

Copa MC Donald’s

1° Colocado
SMU Mauá

2° Colocado
SAD Santo André

Melhor Goleiro:
Luiz Henrique Nogueira

Artilheiro:
Felipe Alberto Souza Silva

Copa Bares Noturnos

1° Colocado
Pizzaria Joia

2° Colocado
Fonte Leone

Copa Restaurante

1º colocado
Okazaki Sushi

2° Colocado
Cruzeiros Bar

3° Colocado
Piratas Bar

3° colocado
Restaurante América

4° Colocado
Pizzaria Nona

4° Colocado
Ragazzo Pirelli

Melhor Goleiro:
Ricardo Brum

Melhor Goleiro:
Bruno/ André

Artilheiro:
Danilo A. Baggio

Artilheiro:
Carlos Jonatas

Confraternização dos trabalhadores (as) coincidente com o dia
das crianças foi um sucesso mais de 2.000 abrilhantaram o evento
A nossa tradicional festa realizada
sempre no mês de agosto considerando
que no dia 11 desse mês é comemorado
o dia do Garçom e o famoso dia do pendura, esse ano sofreu uma pequena alteração. Por decisão da diretoria foi realizado no dia 10 de outubro prestigiando
também os filhos dos associados (as)
pela passagem do Dia da Criança.

Pensando nisso a diretoria colocou
montou o espaço kids com vários brinquedos, pipoca, algodão doce, piscina
de bolinhas, escorregador a disposição
dos pequenos que se divertiram muito enquanto os pais curtiam o som das
duas bandas regado a churrasco, pizzas
chopp e refrigerante a vontade. Para os
mais jovens foi montada uma tenda com

D´j para atender todos os públicos e
gostos. Ainda no decorrer da festa houve sorteios de vários brindes, inclusive 5
finais de semana na colônia de férias da
Federação, em Peruíbe oferecidos pela
FETRHOTEL - Federação dos Trabalhadores da categoria fornecidos pelo tesoureiro geral da daquela entidade o companheiro Antônio Luiz de Souza (Jandaia).

agradecimentos

Nossos agradecimentos aos
parceiros que tornaram nosso
evento ainda mais grandioso,
ao Sr Pietro proprietário da
empresa Tupasy fabricante de

equipamentos de ultima geração para pizzarias, trouxe um
forno top de linha que assa ate
10 pizzas por vez, capaz de servir um grande numero de pessoas sem fila ou demora oferecendo aos presentes na festa
deliciosas pizzas que foram
muito elogiadas pela categoria,
que foram preparadas e servidas por sua equipe de renomados profissionais consagrado
vencedores do Masterchef na
TV Bandeirantes,que com profissionalismo e responsabilidade deram um espetáculo na arte
de preparar pizzas, não podemos deixar de agradecer também ao Sr. Marcos proprietário
da Pizzaria Lelo que de forma

eficaz e muito profissional, responsavel pela vinda do Pietro e
equipe fez toda a diferença ajudando a diretoria na organização e coordenação para atingirmos nosso objetivo.
Alem de diversão nossa festa
também é sinônimo de solidariedade , os trabalhadores atenderam o ja costumeiro apelo do
Sindicato trazendo alimentos a
serem entregues a entidade que
cuidam de pessoas carentes e
este ano foram arrecadados
meia tonelada de alimentos durante o evento foram entregues
as entidades Filantrópicas Camille Flammarion em Maua e
no Projeto Santa Cruz em Santo
Andre.

WORKSHOP DE BEBIDAS DE VERÃO
Visando qualificar ainda mais a
mão de obra da categoria o Sindicato
dos Trabalhadores (as) Hoteleiros
de Santo André (SINTSHOGASTRO
– SAR) em parceria com o professor
David de Camargo Chedid, realizou
no dia 07 de novembro, em nossa
sala de cursos mais um Workshop
de bebidas de verão. O evento foi
organizado e coordenado pelo diretor Haroldo que procurou otimizar para que o curso fosse realizado

numa segunda feira a fim de facilitar
a participação do maior numero de
interessados, porém com o tempo
necessário para deixar os profissionais da categoria ainda mais aptos
para exercerem a profissão do bem
servir.
Além de muito concorrido o evento foi muito elogiado pelos participantes – que diga de passagem –
lotaram a nossa sala de cursos. “A
profissão de bartender esta bem va-

lorizada e por isso é uma das mais
procuradas pela categoria”, explicou
Valter Ventura, presidente do Sindicato. O diretor Haroldo lembrou
que a cada curso realizado pelo Sindicato o número de mulheres vem
aumentando de sobremaneira provando que elas estão conquistando
cada vez mais o seu espaço. “Antes,
esse era um privilégio somente dos
homens”, falou Haroldo.

Esclarecimentos sobre o
pedido de aposentadoria
ou benefícios do INSS

Com as prováveis mudanças que deverão surgir na Previdência Social o
Sindicato está indicando profissionais
especializados para atender a categoria,
sobre Aposentadoria; Pensões; Revisões;
Calculo de beneficio; Contagen de tempo; Acidente do trabalho ; Auxilio doença; Amparo assistencial . A principio o
Especialista no assunto Paulo Eduardo
colocou – se a disposição para atender
os interessados em seu escritório
Agendar consultas gratuita pelo telefone 9.89396100 - Portanto, procure quem
tem experiência no assunto.

Participe , conheça seu sindicato e usufrua dos nossos serviços:

Nosso departamento jurídico composto pela Drª Camila Patricio Nardino,
Chefe Departamento Jurídico. Drª Maria
Gabriela Queiroz e Giovanna Ambold Lasso(estagiária depto.)esta a disposição dos
nossos associados para atender a Demanda
Trabalhista, neste ano de 2016 já ingressamos com mais de 800 ações todos com resultados satisfatórios.
Horário atendimento:
Santo André as 2º e 6º feiras das 8:30 as 12:00 hs
4º feiras das 13:00 hs as 16:30 hs Sub Sedes Mauá
5º feiras : 08:30 ás 12:00 hs São Caetano do sul:
3º feiras: 08:30 as 12:00hs

Contamos ainda com dois modernos
consultórios odontológicos em Santo Andre
e um na Sub Sede Mauá, com profissionais
qualificados, onde no ano de 2016 efetuamos mais de 7000 atendimentos. Para utilizar nossos serviços basta ser sócio, se você
ainda não fez seus cartão de associado, faça
nos uma visita e venha conhecer todos os
serviços disponíveis.
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