ATA DA REUNIÃO MENSAL
16 DE FEVEREIRO DE 2012
SALA HENRIQUE LOYOLA - ACIJ
Participantes: Sr. Sérgio Buzzachera, Sr. Bernardo Kuerten, Srta. Laís Vanderlinde, Sr.
Geraldo Linzmeyer, Sr. Paulo Mueller, Sr. Evandro Silveira, Sr. Aldeni Carneiro, Raulino
Schmitz, Sra. Rose Maciel, Sr. Nelci Dias Maciel, Sra. Rosi Dedekind, Sr. João Queiroz
Valadão, Sra. Alessandra Valadão, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, Sr. Celso Berri, Sr. Adamo
Nascimento, Sr. Valmor de Souza, Sr. João Batista, Sr. Kayo Zipperer, Sr. Weliton
Santos, Sra. Ana Luiza Wetzel, Sr. Paulo Linzmeyer e Sra. Greyce Gesser
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente dando as boas vindas a todos os presentes
nessa primeira reunião do ano de 2012 e falando sobre as mudanças no sindicato com as
ações do planejamento estratégico. Disse que é importante que todos os associados
estejam inteirados sobre o que acontece.
Em seguida, o Sr. Bernardo apresentou aos associados que ainda não conheciam a Dra.
Alessandra. A advogada explanou sobre os serviços oferecidos: consultas e pareceres
judiciais e extrajudiciais, na área trabalhista e a partir de agora na área cível também, no
que pertine a assuntos relacionados à empresa, prestando assim a assistência jurídica
necessária. Salientou ainda que está sendo oferecido assistência jurídica à família do
associado. Esclarece-se que tanto as causas cíveis, trabalhistas e de família de cunho
particular, tanto do associado como de seu familiar, a consulta será realizada de forma
gratuita e em caso de ação judicial, será oferecido um desconto de 30% do valor da
tabela de honorários advocatícios da OAB, além do valor ser pago de forma parcelada. O
associado terá contato com a advogada via telefone, e-mail ou reuniões pré-agendadas
na sede do Sindicato ou no próprio estabelecimento.
A Sra. Ana Luiza perguntou à Dra. Alessandra sobre o ECAD. Ela explicou que os
sindicatos que entraram com limiar contra o ECAD ganharam, mas quando o ECAD
recorre no Supremo, eles ganham.

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville e Região
Av. Aluisio Pires Condeixa, 2550 - 2º andar, Sala 25 – Saguaçú – Joinville/SC – CEP: 89221-750
Fones: (47) 3461 3380 / 3461 3379 Fax (47) 3028-2630
Email: sindicato@roteirosdeencantos.com.br Site: www.roteirosdeencantos.com.br

A seguir o presidente comentou sobre o andamento dos trabalhos do planejamento
estratégico do sindicato. Mencionou que neste mesmo dia, anteriormente a reunião
mensal, os responsáveis pelos objetivos estratégicos se reuniram para trocar informações
e receber as primeiras orientações sobre como dar início os trabalhos para alcançar os
objetivos propostos.
O próximo assunto tratado foi o Guia Turístico 2012-2013, esse assunto teve muita
polêmica, pois, segundo Sr. Paulo, o Guia não traz lucratividade para os hotéis. O Sr.
Celso discorda, para ele a relação custo/benefício do Guia compensa, ao invés de fazer
folders, por exemplo. Ambos concordam que a logística de distribuição do Guia deve ser
melhorada. É necessário distribuir não somente entre os associados ao Sindicato, mas
também em feiras e eventos, nos pórticos, prefeituras. O Sr. Geraldo complementou
dizendo ser a favor da criação do Guia, “é um cartão de visitas do Sindicato”. Ressalta
que a distribuição deve ser revista. Sua sugestão é elaborar um mapa turístico separado,
em uma folha mais simples, pois muitas turistas e visitantes pedem um mapa para
poderem se localizar na cidade. A sugestão foi anotada para posterior análise da diretoria.
Aproveitando, o presidente apresentou duas opções para a nova logomarca do sindicato e
pediu a ajuda dos presentes para definir se o cloche presente na logo deve ser feito em
verde ou em prata. Todos concordaram que em verde fica melhor, mais vivo. A sugestão
foi aceita e assim será providenciado.
Na continuação, a Srta. Laís comentou que a ABRASEL– Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes está querendo realizar em Joinville com a parceria do Sindicato, o Brasil
Sabor Festival Gastronômico. O Festival tem como objetivo oferecer ao público a
degustação de pratos especialmente elaborados para o festival, a preços diferenciados e
que melhor representem a gastronomia local. Assim que tivermos mais informações,
repassaremos.
Ainda com a palavra, Laís apresentou os cursos quem serão desenvolvidos em parceria
com a FHORESC – Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de
SC nos próximos meses.
Na sequência Sr. Bernardo comentou sobre os números da Contribuição Sindical Urbana
2012 recolhido no mês de Janeiro. Com a palavra, Sr. Valadão sugeriu que o sindicato
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convocasse os contadores para uma reunião em virtude das controvérsias existentes
sobre as empresas enquadradas no Simples Nacional que alegam não serem obrigadas a
pagar a Contribuição Sindical. O Sr. Paulo sugeriu que o sindicato deve cobrar o
pagamento dos inadimplentes e o Sr. Valmor sugeriu que seja enviada uma carta para os
que pagaram agradecendo e apresentando os benefícios de se tornar um associado ao
Sindicato.
Durante a palavra livre o Sr. Raulino comentou sobre o Alvará Sanitário. Agora que ele
está na prefeitura é mais fácil dar continuidade. Pediu para que o sindicato forneça-lhe o
que foi feito até o momento, uma comparação com outras cidades e os documentos que o
sindicato possui. Esse assunto foi levantado porque os hoteleiros estão pagando um valor
absurdo, segundo Sr. Raulino, “Joinville tem uma das maiores taxas do Brasil”.
Ainda na palavra livre, o Sr. Nico sugeriu verificar quais restaurantes estarão atendendo
no carnaval e publicar no jornal para que a comunidade fique por dentro.
Sendo este o ultimo assunto, o presidente agradeceu a presença de todos e a reunião foi
encerrada às 16h30min.
Joinville, 23 de fevereiro de 2012.
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