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CIRCULAR No. 03/2012                                      RIO DE JANEIRO, 10 DE OUTUBRO DE 2012. 
 
 
 
 
AOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
 
 
 
AOS TRABALHADORES DA CATEGORIA 
 
 
AOS CONTADORES E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE 
 
 

ASSUNTO: CONVENÇÃO COLETIVA 2012/2013 – RECUSA DO SINDICATO 
PATRONAL À NEGOCIAÇÃO E AO DISSÍDIO – CONVOCAÇÃO À 
NEGOCIAÇÃO DIRETA – ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Como todos sabemos, o mercado aquecido com o turismo e os negócios no RJ e com as 
expectativas de preparação para a Copa do Mundo 2014 e as Olímpiadas 2016, gera uma 
demanda por funcionários que não consegue ser atendida, uma tendência que deve aumentar nos 
próximos anos (conforme constata o empresário Antonio Alcaraz, do restaurante espanhol 
Entretapas, no jornal do próprio SINDRIO, No. 88, Ago/2012, páginas 7 e 8, que pode ser 
conferido em http://www.sindrio.com.br/upload/sindrio/arquivo/Informativo_Agosto2012.pdf). 
 
As empresas do setor somam hoje cerca de 15.000 estabelecimentos, empregando cerca de 
120.000 trabalhadores diretos, sendo certo que nos próximos meses essa demanda só 
aumentará, por conta da proximidade das Festas de Fim-de-ano, Carnaval, etc. e, após, por conta 
da aproximação da COPA e das OLIMPÍADAS (dados constantes da página do SINDRIO = 
www.sindrio.com.br).  
 
A Diretoria do SINDRIO, composta de 22 empresários do setor, representando grupos e/ou redes 
(Rede Othon, Rede Luxor, Hotéis Marina, Rede Mirador, Grupo Nova Ipanema, Restaurantes Gula 
Gula, Victoria, Empório Pax, Delírio Tropical, La Mole, Parmê, Spoleto, Domino´s, Bar Luiz, 
Petisco da Vila, Bob´s, Teatro Odisséia, Rede Accor, dentre outros) parece querer ser mais 
realista que o rei, olhando somente para o próprio umbigo e querendo decidir sozinha a sorte dos 
milhares de empresários do setor e seus milhares de colaboradores diretos, frente ao mercado de 
trabalho, cuja mão-de-obra escasseia diariamente e tende a piorar pois, se tudo continuar como 
está, a categoria vai exportar cada dia mais profissionais para outros setores. (informações que 
podem ser confirmadas na página do SINDRIO acima citada). 
 
Nossos trabalhadores, definitivamente, não estão satisfeitos com essa situação de absoluta 
desigualdade e total desrespeito do capital pelo trabalho; estamos cansados de ouvir discursos de 
governantes e empresários do setor no sentido  de que é necessário formação de mão-de-obra 
especializada, adequação, treinamento, capacitação, requalificação, etc.; enfim, um sem
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número de substantivos e adjetivos da moda, nacionais ou estrangeiros, referindo-se à nossa 
categoria de trabalhadores, como se fossemos os únicos culpados pelos problemas hoje 
encontrados no setor de hotelaria e gastronomia do RJ. Tudo se fala a respeito do setor, 
menos o que é realmente necessário e precisa ser dito: que o setor é lucrativo, os hotéis 
estão com a taxa de ocupação máxima, os  restaurantes estão cheios e cobram caro e 
não há reconhecimento econômico e social por parte das empresas pelo trabalho 
realizado pelos empregados do setor de hotelaria/gastronomia. 
 
Nesse sentido, comunicamos que até o presente momento não foi possível formalizar a 
Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares do Município do Rio de Janeiro (SINDRIO), eis que o mesmo insiste em furtar-se à 
negociação, tentando impor aos trabalhadores do setor condições sócio-econômicas não 
condizentes com as necessidades hoje vivenciadas por esses colaboradores., como por 
exemplo: aumento pífio (6%) nos salários até R$ 6.000,00; nenhum aumento a partir desse 
valor; pisos irrisórios (R$ 720,00 a R$ 765,00); nenhum avanço e vários retrocessos nas 
cláusulas sociais, dentre muitos outras condições que consideramos abusivas. 
 
Dessa forma, em face da intransigência patronal varejista, tanto as empresas (cláusulas de 
interesse patronal) quanto os empregados (cláusulas de interesse profissional) estão 
desprotegidos após o término da Convenção vigente, sem orientação segura no tocante às 
cláusulas e condições de trabalho que regerão os contratos de emprego entre as partes, 
correndo as empresas, em especial, sério risco de serem autuadas pela fiscalização do 
trabalho no tocante a vários institutos da rotina trabalhista (compensação, prorrogação, banco 
de horas, etc.). 
 
Em decorrência do exposto, e considerando que estamos dando por encerradas as 
negociações com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Município do Rio 
de Janeiro, com o conseqüente início de negociações diretamente com as empresas, 
convidamos essa prestigiosa empresa, através de seu representante legal, a comparecer no 
sindicato, mediante agendamento de horário (setor: departamento jurídico empresarial –
Telefone 2221.6007 - ramal-4 ), para darmos início às tratativas com vistas a um Acordo 
Coletivo de Trabalho, no qual procuraremos compor de forma eqüânime os interesses 
capital/trabalho. 

Durante a negociação e até que se formalize o Acordo 
Coletivo de Trabalho, entre a empresa e este sindicato, 
solicitamos de V.Sa. a observância da legislação 
trabalhista  e dos parâmetros mínimos de proteção laboral 
(dentre eles os pisos regional fixados pelo Governador do 
RJ), suspensão do banco de horas, suspensão de 
prorrogação e/ou compensação de jornada, eis que os 
trabalhadores não podem, sem Acordo ou Convenção, 
prestar mais do que 8(oito) horas de trabalho diário ou 
44(quarenta e quatro) semanais, lembrando que o Alvará 
concedido pela Prefeitura autoriza apenas a abertura do 
estabelecimento, jamais o trabalho dos empregados em 
desacordo com as normas legais trabalhistas. 
 
Atenciosamente 
 
RAIMUNDO CASSIANO DE SOUZA 
PRESIDENTE 


