SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
Fones: (47) 3461-3379 / 3461-3380
sindicato@vivabemaqui.com.br
ATA DA REUNIÃO MENSAL
23 DE AGOSTO DE 2012
SALA HENRIQUE LOYOLA - ACIJ
Participantes: Srta. Laís Vanderlinde, Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Aldeni Carneiro, Sr.
Valmor de Souza, Sr. Adamo Nascimento, Sr. João Batista dos Santos, Sr. Osvaldo
Luiz Ceolin, Sr. Nelci Dias Maciel, Sra. Rosalina V. Maciel, Sra. Francine
Schoepping, Sr. Ronaldo Ribeiro, Sr. Paulo Mueller, Sr. Sérgio Buzzachera, Sra.
Rosi Dedekind, Sra. Nelci Seibel, Sr. Weliton Santos 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. O resumo será enviado via e-mail aos participantes da reunião.
Na continuação os representantes do SENAC apresentaram os programas de
capacitação em vigor. Em parceria com Rosetta Stone, o SENAC oferece curso de
idiomas a distância, são mais de 20 idiomas e aprendizado totalmente on-line com
chats e tutores nativos. O SENAC Turismo é um programa de capacitação
profissional que atende os segmentos de turismo e hospitalidade de Santa Catarina,
capacitando todos os atores deste segmento. Empresários, gestores, colaboradores
e prestadores de serviços poderão participar de workshops, palestras e uma série de
cursos presenciais e a distância, com base nos eixos de turismo e hospitalidade e,
de gestão e negócios. Além disso, o programa contempla cinco cursos totalmente
gratuitos e a distância.
A seguir o Sr. Adamo apresentou o modelo da Carteira de Qualificação Profissional
que será confeccionado aos participantes dos cursos oferecidos pelo Sindicato como
forma de comprovar o conhecimento adquirido na área. A respeito deste assunto, Sr.
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Batista disse que é importante o patrão incentivar os funcionários a participar dos
cursos.
Na sequência Srta. Laís falou sobre a programação e valores da Missão Empresarial
à Equipotel, foi sugerido que o check-in no hotel seja realizado somente a noite, para
que não acontecesse como ano passado, que não tinha apartamentos vagos de
manhã cedo.
Sr. Bernardo lembrou da Contribuição Confederativa que os empregadores recolhem
anualmente no mês de setembro e da importância e benefícios do pagamento.
A seguir o tesoureiro, Sr. Sérgio, como faz em todas as reuniões, prestou contas das
receitas e despesas do mês de julho/12.
Durante a palavra livre, Sr. Adamo comentou sobre a pesquisa desenvolvida pela
AJORPEME com o objetivo de verificar se os salários pagos nas empresas da
mesma categoria estão equiparados. Ele achou muito interessante e sugeriu que
fosse realizado uma pesquisa de enquadramento salarial no Sindicato. Sr. Batista
aproveitou a palavra livre para comentar sobre sua participação na festa do dia da
categoria organizada pelo Sindicato Laboral, disse que a festa estava muito bem
organizada, comida boa, vale a pena participar e interagir com os funcionários. Sr.
Valmor parabenizou os trabalhos desenvolvidos em parceria com o SENAC.
Sendo este o ultimo assunto, a reunião foi encerrada pelo Presidente às 16h30min.

Joinville, 27 de agosto de 2012.
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