ATA DA REUNIÃO MENSAL
21 DE JUNHO DE 2012
SALA HENRIQUE LOYOLA - ACIJ
Participantes: Srta. Laís Vanderlinde, Sr. Aldeni Carneiro, Sr. Rui Medeiros, Sra. Nelci
Seibel, Sra. Adriana Goertner Borgs, Sra. Mariana P. da Silva, Sra. Rose V. Maciel, Sr.
Nelci Dias Maciel, Sr. Adamo Nascimento, Sra. Rosi Dedekind, Sr. Paulo Mueller, Sr.
Celso Berri, Sr. Sérgio Buzzachera, Sr. Bernardo Kuerten e Sra. Alessandra Duarte
Valadão Corrêa
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente dando as boas vindas a todos os presentes.
Em seguida a Dra. Alessandra falou sobre a Convenção Coletiva, a cada reunião ela
explicará algumas cláusulas da CCT para que dúvidas sejam sanadas e problemas
prevenidos. Quem ainda tiver dúvidas pode ligar diretamente para a advogada ou para o
sindicato.
Na continuação as representantes da Embrasp Segurança apresentaram a empresa que
atua em Joinville há 13 anos. Tem por objetivo proteger patrimônios, pessoas e
informações com produtos de alta tecnologia como: câmeras, cerca elétrica, sensor de
barreira, linha IP, chaveiro com botão de controle de acesso, botão de pânico, fecho
eletroímã. Os serviços são desenvolvidos através de projetos específicos para cada
cliente, constituindo de visualização, avaliação, instalação e monitoramento. Sr. Adamo,
que já é cliente, elogiou o trabalho da Embrasp, disse que o atendimento e o projetos são
bons e não custa muito caro.
A seguir o Sr. Adamo comentou sobre os questionários referentes aos cursos e serviços
que os associados esperam que o sindicato desenvolva. Srta Laís complementou este
assunto falando dos cursos agendados.
Novamente foi mencionado sobre a Campanha do Agasalho, como os associados não
tiveram muito tempo para a arrecadação na data anteriormente agendada, agendamos
nova data, 05 de julho. Sr. Adamo deixou a disposição um funcionário do seu restaurante
para buscar as doações e levar até a ACIJ.
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Na sequência Sr. Bernardo lembrou da comercialização do Guia Turístico 2012/2013,
ainda há tempo para a empresa que quiser anunciar, é só entrar em contato com Laís
e/ou Pamela no Sindicato.
Ainda com a palavra, Sr. Bernardo comentou sobre a visita do presidente da ABIH/SC, Sr.
Enrico Fermi Torquato ao sindicato. Na ocasião, os hoteleiros e demais presentes
puderam conversar e trocar informações pertinentes ao setor com o presidente. Neste dia
foi também apresentado o Guia Turístico 2012/2013.
A seguir o tesoureiro, Sr. Sérgio, como faz em todas as reuniões, falou sobre a prestação
de contas do mês de maio/12. Sr. Bernardo enalteceu a importância da gestão clara, onde
todos os associados estão por dentro das receitas e despesas do sindicato.
Durante a palavra livre, Sr. Aldeni convidou para a Conferência “Turismo e Cultura: o
exemplo de uma Cidade Capital Européia da Cultura” promovido pelo COMTUR. O
convite será enviado via e-mail. Sra. Nelci falou sobre o cronograma de funcionamento
dos restaurantes nos feriados, é interessante levantar com antecedência quais
estabelecimentos abrirão ou não nos feriados para conseguir espaço nos jornais. Ela
comentou também sobre a lotação dos hotéis durante o Festival de Dança e sugeriu que
fosse feito um levantamento de quais hotéis tem disponibilidade para este período.
Sendo este o ultimo assunto, a reunião foi encerrada pelo Presidente às 16h30min.

Joinville, 27 de junho de 2012.
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