ATA DA REUNIÃO MENSAL
17 DE MAIO DE 2012
SALA HENRIQUE LOYOLA - ACIJ
Participantes: Srta. Laís Vanderlinde, Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Sérgio Buzzachera, Sr.
Geraldo Linzmeyer, Sr. Paulo Mueller, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, Sr. Paulo R. Caputo, Sr.
Evandro Silveira, João Queiroz Valadão, Sra. Ana Luiza Wetzel, Sra. Alessandra Duarte
Valadão Corrêa, Sra. Sabrina Schmitz, Sr. André Daher, Sr. Nelci Dias Maciel, Sr. Rui
Medeiros, Sra. Vanessa F. Andrade, Sr. Alexandre L. Fritsche, Sra. Rosi Dedekind, Sra.
Edite Tambosi, Sra. Nelci Seibel, Sr. Adamo Nascimento e Sr. Aldeni Carneiro.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente dando as boas vindas, seguido da
apresentação de todos os presentes.
Em seguida, o Sr. Bernardo comentou sobre o andamento dos trabalhos do planejamento
estratégico do sindicato. A Sra. Giovana que ficou responsável pela elaboração de um
Portfólio de Soluções e Serviços disse que não poderá mais desenvolver este trabalho
pois está sendo transferida para outra filial do hotel fora da cidade. Ela apresentou a Sra.
Vanessa, que ficará no lugar dela no hotel e comentou que a Vanessa pode continuar sua
parte no Planejamento. A diretoria então aprovou a alteração e a partir desta data,
Vanessa seguirá no planejamento.
A seguir Sr. Adamo comentou sobre a pesquisa que fará para levantamento das
necessidades e sugestões dos associados na área de qualificação profissional. Para o
próximo ano, a intenção é ter um calendário de cursos e palestras em parceria com
entidades profissionalizantes. Foi sugerido levar os cursos para os bairros, pois haverá
adesão ainda maior; divulgar nas rádios e TV’s. Ainda neste assunto, Laís apresentou os
cursos programados para os próximos meses.
Na sequência o presidente comentou sobre o Guia Turístico 2012/2013. Os trabalhos de
comercialização já iniciaram e o custo é baixo.
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O próximo assunto foi o apoio do Sindicato à Campanha do Agasalho da Ric/Record.
Ficou combinado que as doações devem ser entregues até a reunião dos hoteleiros que
acontece na próxima semana, dia 21 de maio, às 14h, na ACIJ.
Logo após Laís falou sobre a cobrança do ECAD nos hotéis. Dra. Alessandra sugeriu
agendar uma reunião primeiro entre os hoteleiros para alinhar as ideias e, posteriormente
com os representantes do ECAD. Sr. Sérgio disse ter interesse em participar desta
reunião.
Na prestação de contas apresentada pelo tesoureiro, Sr. Sérgio, explicou porque o
Sindicato tem duas contas bancárias e o que pode ser pago com cada uma das contas.
Sr. Geraldo levantou a questão da Instância de Governança, parece que as atividades
não estão sendo desenvolvidas por problemas internos e o sindicato talvez não devesse
continuar pagando. Sra. Rosi sugeriu conversar com a presidente da Instância e pedir
uma prestação de contas. Foi decido que até que a situação se regularize, a mensalidade
não será paga.
A seguir a advogada do sindicato se apresentou, falou do que abrange a assessoria e que
atende os associados nas quartas-feiras no sindicato ou diretamente nas empresas sob
agendamento. Novos associados aderiram ao sindicato por causa da assessoria jurídica.
Ela se diz preocupada com a quantidade de reclamatórias trabalhistas por semana. Por
isso resolveu falar sobre as questões trabalhistas nesta reunião. A Sra. Rosi pediu que as
informações repassadas pela advogada sejam enviadas via e-mail e o Sr. Beto ainda
sugeriu que fosse criado uma cartilha e colocada no site do sindicato para os associados
tenham acesso às informações. Houve comentários que as questões trazidas pela
advogada são muito pertinentes e assim ela vai participar de cada reunião mensal com
um novo assunto.
Na palavra livre, Sr. Bernardo apresentou o expositor de folders da Fundação Turística,
quem tiver interesse em adquirir o valor é R$ 245,00 e deve entrar em contato
diretamente com a Fundação. Sra. Rosi lembrou da reunião da hotelaria, finalmente estão
se juntando para discutir temas da categoria e o que é melhor, por intermédio do
sindicato. Disse ainda que a cada reunião um novo hotel vem participar, estão muito
felizes com o resultado.
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

Sr. Geraldo mencionou a aproximação da Copa do Mundo 2014, devemos nos
organização, capacitar os funcionários, oferecer curso de línguas. Sra. Rosi emendou, a
cidade deve se comover e as entidades se unirem para fazerem o mesmo curso. Sr.
Bernardo falou que o Brasil já está sendo divulgado, turistas logo virão e a cidade deve se
planejar.
Sra. Nelci, comentou sobre o evento da ABNT e Mercosul que acontece no Beto Carrero
semana que vem. Tem operadores de viagens, feira de negócios, stands para trocar
ideias e oferecer serviços. É válido visitar.
Sra. Rosi convidou para o almoço de aniversário da Ajorpeme no próximo domingo, será
costela fogo de chão e ainda tem ingressos disponíveis.
Sendo este o ultimo assunto, a reunião foi encerrada pelo Presidente às 16h30min.
Joinville, 22 de maio de 2012.
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