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
22 DE NOVEMBRO DE 2012
SALA WETZEL – 2º ANDAR - ACIJ
Participantes: Sr. Sérgio Buzzachera, Sra. Andréia M. Goulart, Sr. Ricado Ojeda,
Sr. Guilherme Kulkamp, Sr. Nelci Dias Maciel, Sra. Ana Luiza Wetzel, Sra. Juliana K.
Fernandes, Sr. Evandro Silveira, Sra. Simone F. O. Aaceke, Sr. Sérgio Luis Holz, Sr.
Henrique Dalbosco, Sra. Rosi Dedekind, Sr. Arthur A. Reincke, Sra. Nelci Seibel, Sr.
Peterson Kolling, Sr. João Queiroz Valadão, Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Adamo
Nascimento, Osvaldo Luiz Ceolin, Sr. Aldeni Carneiro, Sra. Edite Tambosi e Srta.
Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente dando as boas vindas a todos a todos
os presentes e pedindo para que todos se apresentassem.
Em seguida foi a vez do Ricardo, da R2 Resultados em Idiomas apresentar seus
benefícios. Com experiência de 15 anos em traduções e ensino de idioma
estrangeiro, 25 profissionais (tradutores, professores, casting e estagiários), Ricardo
fez questão de enfatizar que a R2 não é uma escola de idiomas, são consultores. Os
serviços prestados são: treinamento em idiomas, tradução de textos e conversas,
libras, narração e recepcionistas bilíngües. Ficou acordado que os associados ao
VivaBem terão desconto de 15% em qualquer um dos serviços oferecidos.
Na continuação o Dr. Orion se apresentou, clínico geral e especialista em implante,
veio oferecer parceria com o Sindicato para oferecer desconto aos associados nos
serviços de emergência odontológica, odontologia preventiva, cirurgia, odontologia
corretiva e estética, clareamento dental e tratamento de canal. Com a proposta de
uma parceria diferencia, além dos serviços já mencionados, Dr. Orion também
oferece

palestras,

cursos

de

prevenção,

orientações

aos

funcionários

e

esclarecimentos na área odontológica. A parceria foi firmada e mais informações
serão enviadas via e-mail aos associados. A clínica do Dr. Orion é na Rua Porto
União, 808 – Anita Garibaldi.
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A seguir Simone, responsável pelo setor de eventos da AJOS (Associação Joinville
de Organizações Sociais), veio apresentar o Projeto Chefe Solidário, que consiste na
doação de refeições por parte dos proprietários de restaurantes para que o evento
aconteça e os recursos sejam dirigidos para a AJOS a fim de desenvolver mais
projetos sociais com as 40 instituição que a associação representa.
Na sequência, Sr. Bernardo comentou sobre a reunião que a diretoria e alguns
associados do Sindicato tiveram com o ECAD, disse que eles pareceram bem
interessados em uma parceria para negociação de valores para que nem um lado
saia perdendo. O presidente passou a palavra para Sr. Guilherme para comentou
sobre o alto valor que um dos hotéis da rede Le CanarD teve que pagar ao ECAD
depois de terem perdido o processo e por não estarem pagam o ECAD. Mais
algumas considerações foram feitas sobre o assunto e para finalizar Simone disse
que nos eventos da AJOS, o ECAD sempre foi bem maleável.
Após este assunto, Sr. Bernardo falou sobre a Confraternização de final de ano. Foi
decidido em conjunto com os presentes na reunião que a confraternização
acontecerá dia 20 de dezembro, às 16h, no Salão Tigre, da ACIJ. Haverá amigosecreto para quem quiser participar, o sorteio será realizado no dia da
confraternização.
Na prestação de Contas, Sr. Sérgio apresentou as receitas e despesas do mês de
outubro/2012.
Durante a palavra livre, Sra. Ana Luiza perguntou sobre as negociações da
Convenção Coletiva, foi explicado que as cláusulas sociais não serão alteradas,
somente o piso da categoria e o reajuste.
Sendo este o ultimo assunto, a reunião foi encerra às 16h30min.

Joinville, 26 de novembro de 2012.
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