ATA DA REUNIÃO MENSAL
15 DE MARÇO 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, Sr. Neandro Scarpetta, Sra. Rosi
Dedekind, Sr. Guilherme Kulkamp, Sr. Moacir de Souza, Sr. João Queiroz Valadão, Sra.
Alessandra Valadão, Sra. Nelci Seibel, Srta. Sabrina Schmitz, Sr. Marco Antonio A.
Freitas e Sr. Osvaldo Luiz Ceolin
A reunião iniciou às 15h35 com o Presidente dando as boas vindas a todos os presentes.
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 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.
Na continuação, a Srta. Laís explanou com mais detalhes sobre o evento Brasil Sabor
Festival Gastronômico, desenvolvido pela ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e
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Restaurantes. O Festival acontecerá simultaneamente em várias cidades do país no
período de 3 de maio à 3 de junho e tem como objetivo oferecer ao público a degustação
de pratos especialmente escolhidos para o festival, a preços diferenciados e que melhor
representem a gastronomia local. Poderão participar do Festival somente restaurantes
associados ao Sindicato. A taxa de adesão é de R$ 600,00 (seiscentos reais) e o prazo
para inscrição é até dia 30 de março de 2012. Guia de restaurantes participantes,
encartes de cardápio, banners e aventais estão inclusos na taxa de adesão. O
estabelecimento interessado deverá entrar em contato com a secretaria do Sindicato.
Ainda com a palavra, Laís lembrou-os dos cursos programados, até o momento, para o
primeiro semestre de 2012: curso de camareira de 26 à 29 de março, curso de garçom de
23 à 26 de abril e o Restaurante Inteligente, cujas datas foram alteradas para 27, 28 e 29
de março por dificuldade em fechar turma. Sra. Rosi sugeriu que o Sindicato deveria fazer
um “bolsa talentos”, através dos participantes dos cursos desenvolvidos e um
levantamento de quantas vagas em aberto tem nos hotéis para, posteriormente,
encaminhar os participantes dos cursos que ainda não trabalham para suprir a escassez
de mão-de-obra. Mencionou ainda a importância, com a chegada da Copa do Mundo e
das Olimpíadas, da elaboração de curso de línguas. As sugestões foram bem aceitas e
será ponderado quais ações deverão ser realizadas.
Em seguida o Sr. Sérgio apresentou o novo modelo do relatório de prestação de contas
elaborado para os meses de janeiro e fevereiro de 2012, tecendo comentários sobre os
gastos mais altos. O atual modelo de prestação de contas foi aprovado, pois mostra o
fluxo do caixa real no mês.
Logo após o Sr. Bernardo apresentou a Sra. Nelci, contratada pelo sindicato para exercer
o cargo de assessora de imprensa e dar mais visibilidade ao sindicato e divulgar as ações
que estão sendo desenvolvidas. Mais um objetivo alcançado através do planejamento
estratégico.
Dando continuidade às atividades para alcançar o objetivo de inserir o sindicato na mídia
e gerar mais visibilidade, a diretoria decidiu alterar “a cara” do sindicato, iniciando pela
sua logomarca, contratando a agência de propaganda HCOM. Convidado para a reunião,
o Sr. Marco Antonio, proprietário da agência, apresentou a proposta para alteração da
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logomarca e o projeto de marketing para reposicionar a imagem do Sindicato, bem como
seu modelo de atuação. De forma resumida, mostrou como será o plano de mídia, quais
ações serão desenvolvidas, onde e de que forma serão divulgados nos meios de
comunicação. E para finalizar, apresentou o VT desenvolvido especialmente para a
divulgação da nova logomarca.
Na palavra livre o Sr. Raulino lembrou sobre o Alvará Sanitário, pediu o que sindicato
pesquise em outras cidades o valor pago pelos hoteleiros e o critério adotado para a
cobrança. Comentou que em Curitiba a alvará é pago a cada dois anos somente.
O Sr. Bernardo agradeceu a presença do Vice-coordenador da Câmara Setorial de
Gastronomia da CDL, disse que é importante que a câmara e o sindicato sejam parceiros
pois, as duas entidades são da mesma categoria e tem os mesmos objetivos. O Sr.
Valadão lamentou o distanciamento e enalteceu as palavras do Sr. Bernardo dizendo que
devemos estreitar os laços com a câmara. O Sr. Neandro, vice-coordenador da câmara
disse que não sabe o que aconteceu, se ouve discórdia não é da época dele, mas que
comentaria na câmara essa vontade que o sindicato tem de tornarem-se parceiros.
Ainda na palavra livre, a Sra. Rosi comentou que o núcleo de turismo terá um stand na
Feira de Ferramentaria que acontecerá no próximo dia 20 e é interessante que o sindicato
leve algumas caixas do guia turístico para divulgar. O Sr. Bernardo se prontificou em levar
os guias. Falando em Guia Turístico, Sra. Rosi sugeriu que conste no guia roteiros o que
fazer e visitar em Joinville e entorno. Disse ainda que é importante enviarmos o guia para
que a Fundação Turística confira as informações para que não conste nada
desatualizado.
Sendo este o ultimo assunto, a reunião foi encerrada pelo Presidente às 16h55min.
Joinville, 19 de março de 2012.
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