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 MAIO DE 2013
15H ÀS 16H30MIN
SALA EDGAR MEISTER – 1º ANDAR - ACIJ
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Aldeni Carneiro, Sr. Valmor de Souza, Sr.
Geraldo Linzmeyer, Sra. Rosi Dedekind, Sr. Sérgio L. Holz, Sra. Rosalina V. Maciel,
Sr. Nelci D. Maciel, Sr. Angélico de Souza, Sr. Paulo Müller, Sra. Rebeca Ziemath,
Sra. Angela Gayoso Ziemath, Sra. Nelci Seibel, Sr. João Batista, Sr. João Queiroz
Valadão, Sr. Pedro Miguel de Andrade, Sr. Augusto Kolling, Sr. Guilherme Kulkamp,
Sr. Guilherme Gassenferth e Srta. Laís Vanderlinde
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente dando as boas vindas a todos os
presentes e pedindo para que todos se apresentassem.
Em seguida, Sr. Bernardo passou a palavra para Srta. Karina, da ACIJ a fim de
apresentar o Útil Card. Karina iniciou contando como começou o cartão, seguiu
falando os benefícios de usá-lo, quem pode utilizar e quem já está utilizando. O
cartão é sem custo, só paga taxa de 0,5% se utilizá-lo e não tem mensalidade, as
empresas que tem interesse em adquirir o cartão devem ser ou se tornar associados
da ACIJ. A mensalidade varia conforme o número de funcionários que a empresa
possui, entretanto para os associados ao sindicato a ACIJ fará um valor fixo para
todos. Mais informações serão enviadas via e-mail aos associados, bem como a
relação de empresas credenciadas e conveniadas.
Dando início ao próximo assunto da pauta, Sr. Bernardo convidou o Sr. Pedro, do
CREA para se apresentar. Na oportunidade, o representante do CREA explicou que
o CREA é quem fiscaliza o exercício profissional de Pessoas Físicas e Jurídicas que
atuam em atividades relativas à prestações de serviços, projetos, manutenções,
instalações, reformas, laudos, pareceres e vistorias técnicas relacionadas às áreas
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das Engenharia, Agronomia, Tecnólogos, Técnicos Industriais e Agrícolas,
Geólogos, Geógrafos e Meteorologista. A fim de garantir maior segurança dos
empreendimentos associados ao Sindicato, o CREA procurou o Sindicato para
facilitar a fiscalização do setor, primando pela segurança e qualidade dos serviços
prestados. Pedro explicou como funciona a fiscalização, sobre a obrigatoriedade da
emissão a ART e que o CREA não cobra pelos serviços.
O próximo assunto foi a polêmica do Projeto de Lei sobre a Regulamentação da
Gorjeta, como a advogada do Sindicato não pode comparecer a reunião, o
presidente pediu que o Sr. Geraldo comentasse sobre o assunto. O projeto sugere
que a gorjeta seja inteirada ao salário, a proposta é boa, mas muitas cláusulas
deveriam ser revistas, pois não estão de acordo com a realidade das empresas.
Em seguida a Srta Laís falou que ainda há páginas disponíveis para anúncio no
Guia Turístico e que qualquer empreendimento está convidado a anunciar, sendo
ele associado ao Sindicato ou não. Foi sugerido que para a próxima edição o Guia
seja antecipado para estar pronto até a Copa do Mundo de 2014 e que a capa faça
menção a este megaevento.
Ainda com a palavra, Laís comentou sobre o ofício enviado pela Fundação Turística
de Joinville solicitando apoio do sindicato para um FANTOUR com operadores,
agentes de viagens e jornalistas que passará por Joinville. A solicitação é que o
Sindicato contribui com a refeição destas pessoas. Assim, o Sr. Geraldo colocou seu
hotel a disposição para receber o grupo, o Sindicato bancará metade do valor do
café colonial. A idéia é que no próximo ano outro associado receba este grupo, que
vem ao Estado para conhecer e posteriormente divulgá-lo como destino turístico,
gerando reconhecimento ao empreendimento que os receberá.
Na prestação de Contas, Sr. Batista apresentou as receitas e despesas do mês de
abril/2013.
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Na palavra livre, foi comentado sobre as notícias ruins que estão saindo na imprensa
referente aos restaurantes da cidade. Foi questionado se o Sindicato deve ou não se
manifestar e a diretoria analisará qual a melhor atitude a tomar.
Sendo este o último assunto, a reunião foi encerrada pelo Presidente às 16h30min.
Joinville, 28 de maio de 2013.
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