ATA DA REUNIÃO MENSAL
19 DE ABRIL DE 2012
SALA HENRIQUE LOYOLA - ACIJ
Participantes: Srta. Laís Vanderlinde, Sr. Geraldo Linzmeyer, Sra. Rosi Dedekind, Sr.
Weliton Santos, Sr. Nelci Dias Maciel, Sr. André Daher, Sr. Geny Fernandes, Sra. Cléia
Borges Fernandes, Sra. Rosa Sardagna, Sr. Adamo Nascimento, Sra. Loreana
Rassweiler, Sr. Neandro Scarpetta, Sr. Marcelo Jacob, Sr. Rafael da S. Jacob, Sr. César
M. Martins, Sra. Giovana Filippini, Sr. Celso Berri, Sr. Sérgio Buzzachera, Sr. Osvaldo
Luiz Ceolin, Sra. Terezinha Fogaça, Sr. Carlos Gris, Sr. Augusto Kolling, Sr. Bernardo
Kuerten e Sr. Ilson R. Pieckoch.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente dando as boas vindas a todos os presentes.
Em seguida, Sr. Bernardo comentou sobre o andamento dos trabalhos do planejamento
estratégico do sindicato. Sra. Giovana disse que infelizmente não poderá participar do
planejamento, pois em breve será transferida para outra filial do Hotel Ibís. Comentou
ainda que tem bastante sugestões e idéias de sua parte que pode passar para a diretoria,
inclusive tem outra pessoa para indicar para ocupar seu lugar no planejamento. Sr.
Adamo mencionou que para iniciar sua parte, ele fará uma pesquisa de mercado para
avaliar as necessidades dos associados frente a área de capacitação.
A seguir, Laís pediu que os presentes que já tiveram assessoria da Dra. Alessandra,
advogada do Sindicato, relatassem como foi o atendimento, se gostaram ou não, elogios,
críticas para que possamos avaliar o atendimento da advogada e o grau de satisfação dos
associados. Só foram feitos elogios, nada que reclamar até o momento.
Ainda com a palavra, Laís comentou que a pesquisa para verificar quais hotéis estão
pagando o ECAD já foi feita, agora é necessário agendar reunião para negociarmos os
valores pagos. O valor cobrado pelo ECAD é baseado nas UH’s e no índice de ocupação.
Na continuação, a Sra. Rosi explanou sobre as reuniões realizadas entre os hoteleiros
com a MAC Viagens. A necessidade de unir os hoteleiros de Joinville já vem sendo
discutido há muito tempo e agora está sendo retomado este assunto. Essas reuniões
começaram em função de muitos hotéis estarem com problemas nas negociações com a
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MAC, agência de viagens. A próxima reunião será dia 25 de abril e a Sra. Rosi convida os
hoteleiros que ainda não estão participando das reuniões para aderir e se juntarem neste
movimento.
Na seqüência Laís lembrou-os dos cursos programados para os meses de abril e maio:
curso de garçon em Joinville de 23 à 26 de abril; camareira em Piçarras também de 23 à
26 de abril; Excelência no Atendimento em Piçarras em 07 à 10 de maio e Barman em
São Francisco de Sul também de 07 á 10 de maio.
Dando continuidade, foi comentado sobre o Guia Turístico 2012/2013. Foi sugerido formar
uma comissão para corrigir e alterar o Guia. Sr. Augusto sugeriu algumas alterações e
melhorias e passou o contato do Beto Carrero para negociar o anúncio. Laís enviará email aos participantes desta reunião pedindo sugestões para o desenvolvimento do novo
Guia turístico. Sr. Adamo comentou que ainda possui 11 caixas do ano anterior e no BKR
não tem mais quase nada, quem precisar de exemplares é só solicitar ao Sindicato.
Em seguida o Sr. Bernardo destacou a alteração na faixa da nossa categoria no Piso
Estadual, que passou da Faixa 1 para a Faixa 4. Sr. Celso comentou que os salários da
nossa categoria estavam muito defasados e essa alteração foi boa. Disse ainda que com
essa melhoria no salário, os funcionários contratos devem ser mais qualificados.
Na seqüência, Sr. Sérgio apresentou a prestação de contas do mês de março de 2012 e
abriu espaço para perguntas e dúvidas. Foi questionado o pagamento mensal da
Instância de Governança e a viabilidade de continuar pagamento ou não, visto que os
recursos da Instância estão parados atualmente. Sr. Geraldo perguntou sobre a despesa
com rescisão da antiga funcionária, Anamaria, foi explicado que essa despesa é oriunda
da demissão em época do reajuste salarial.
Na palavra livre o Sr. Bernardo comentou sobre a reunião para conseguir patrocínio do
Banco Santander no projeto de alteração da logomarca do Sindicato. O presidente
aproveitou a palavra para divulgar e convida todos à prestigiar a Festa da Solidariedade
que acontece de 10 à 13 de maio, na Expoville. Sr. Augusto sugeriu que as reuniões
mensais fossem itinerantes nas regiões da base territorial do Sindicato.
Sendo este o ultimo assunto, a reunião foi encerrada pelo Presidente às 16h30min.
Joinville, 27 de abril de 2012.
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