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
27 DE JUNHO DE 2013
15H ÀS 16H30MIN
SALA WETZEL - ACIJ
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Aldeni Carneiro, Sr. Valmor de Souza, Sr.
Sergio Paulo Buzzachera, Sra. Rosi Dedekind, Sr. Paulo Müller, Sr. Guilherme
Külkamp, Sr. Ádamo Vicente Nascimento, Sra. Nelci Seibel, Sr. Henrique Dalbosco,
Srta. Giliane Pompermayer, Srta. Leila T. Oliveira, Sr. Guilherme Gassenferth, Srta.
Juliana Salvador, Sra. Vera B. Wilhelm, Sra. Schirley Sebastian, Sra. Rosa Maiochi
Roper, Sr. Everton R. Pacheco, Sr. Celso Berri, Sra. Simone R. Vieira, Sr. Moacir de
Souza, Sra. Jânia Luiza Angelo, Sra. Alessandra Luna, Sr. Angelo Telles, Sr.
Luciano Pereira, Sr. João Francisco Aragão, Srta. Renata Rebelo e Srta. Carolinny
Cardoso.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente dando as boas vindas a todos os
presentes, comentou que convidou a Churrascaria do Lino para se tornar sócio do
Sindicato e após pediu para que todos se apresentassem.
Em seguida, Sr. Bernardo passou a palavra para o Sr. Aragão, que agradeceu a
oportunidade e comentou que é dono do Palácio da Sinuca, explicou que o local
passou por uma ampliação e que é um ambiente familiar. Mudou o assunto para a
apresentação que Grupo Aragão, apontou para a parceria que ambos estão
fechando de um canal de comunicação para os associados terem um veículo de
comunicação forte, trimestral. Explicou que esse produto foi criado através de uma
pesquisa realizada em que se encontrou uma lacuna. A revista buscará sempre
destacar os talentos e diferenciais do anunciante, com matérias e reportagens,
comentou que por ser trimestral terá tempo hábil para a produção de qualidade. Terá
foco para distribuição, como por exemplo, os hotéis colocarem a revista a disposição
nas suítes para os hospedes, além do apoio dos clientes Vips que terão um selo
com sua logomarca na capa da revista.
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As 15:25 a reunião sofre uma pequena interrupção, pois o grupo de hoteleiros de
Jaraguá do Sul chegou.
Continuando a apresentação Sr. Aragão fala sobre o custo benefício do produto,
explicou que terão um portal, com ferramentas de busca de interatividade. Finalizou
a explicação sobre a revista as 15:35. O Presidente Bernardo e o Sr. Aragão
assinaram o documento de apoio institucional que o Sindicato irá prestar a revista.
O Sr. Valmor pediu a palavra e comentou que conhece o Sr. Aragão há muitos anos,
que são amigos e elogiou o trabalho do mesmo.
O Presidente solicitou que o grupo de Jaraguá do Sul se apresentasse, após
passou-se para o segundo tema da pauta. Srta. Carolinny começou a explicar sobre
a obrigatoriedade do Sistema Nacional de Registro de Hospede (SNRHos) e a Sr.
Rosi complementou que o Ministério do Turismo ligou para o Hotel Colon, para saber
se já estavam adequados ao Sistema, passou para os participantes um e-mail para
que pudessem pesquisar mais sobre o assunto. Ela perguntou se alguém já estava
adequado, mas todos responderam negativamente.
Dª Nelci explicou sobre o programa da TV Cidade e horários que são apresentados
o Pessoas & Lugares: todas as quintas-feiras, às 17h na tv e as sextas-feiras, às
23h30 pela internet. O Sindicato ficou de passar por e-mail para os associados as
informações da TV Cidade. Dª Nelci pediu para os associados passarem sempre
novidades para apresentar no programa.
A Srta Carolinny comentou que o Guia Turístico está em fase de finalização, foram
vendidos 32 anúncios e estes foram suficientes para pagar as despesas do Guia,
sem prejuízos, informou também que o Guia estará pronto para o Festival de Dança.
O Presidente, Sr. Bernardo, pediu para o Guilherme da Fundação Turística,
comentar sobre a Exposuper. Guilherme começou comentando que é um dos
objetivos da Fundação Turística estar presente nas reuniões sobre turismo em
Joinville, falou também que, para se ter um turismo de qualidade é importante ouvir
quem está trabalhando nesse segmento. Comentou que o novo espaço da Expoville
está ótimo, ainda tem várias obras que querem realizar, tudo isso com o objetivo de
trazer mais eventos para a cidade. Contou que foram para a Vila Germânica em
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Blumenau e que lá eles tem uma infra-estrutura muito boa, tem lojas como no
Complexo da Expoville, mas que todas são voltadas para o setor turístico. Falou que
tem o projeto de tirar o pessoal da Fundação do Complexo da Expoville, já que estão
ocupando cerca de 27 salas, a ideia é ir para o Palacete Niemayer. Rosi ainda
comentou que é realmente importante a saída deles do Complexo, pois estão
ocupando muitos lugares. O Moacir do Hotel Plaza Norte perguntou sobre a rampa
de acesso da Expoville e a Rosi respondeu que agora ela não é mais prioridade, já
que o local possui escada rolante e elevador.
O Sr. Nico falou da Parceria que o Sindicato está querendo fazer com o Sindicato da
Panificação, já que é um sonho ter uma feira da categoria.
O Sr. Valmor voltou ao assunto da Expoville e comentou que as lojas do Complexo
já perderam seu brilho, porém parabenizou as melhoras na Expoville, disse que está
tudo lindo e que foi dado um destaque especial para o lago, mas ainda existe um
ponto ruim que é o estacionamento, muito caro e muito longe, sem contar que não
tem proteção para dias de chuva. Dª Nelci perguntou se não poderia marcar uma
reunião para conversar sobre o assunto, mas a Sra. Rosi disse que muita coisa não
foi feita porque a lei proíbe. Sr. Valmor comentou que as vezes os promotores
podem liberar quando é caso de necessidade para a população. Pode ser feita uma
matéria que conscientize quanto a importância do estacionamento. Sr. Guilherme
comentou que vai passar esse pedido adiante. Sra. Rosi ainda completou dizendo
que habitualmente eles escrevem uma matéria para cutucar. Por exemplo, escrever
sobre como os eventos realizados na Expoville aumentaram o ISS, quanto a
categoria, os taxis, os hotéis saíram ganhando, quanto a feira deixou na cidade.
O Presidente solicitou ao Sr. Ádamo que comentasse sobre a pasta de qualificação
profissional. Ádamo contou que participou de uma reunião com a Univille e CDL
sobre o projeto boa mesa, para garçom e garçonete, turma com 35 alunos, o
Sindicato terá direito a 18 vagas e pagará a metade do valor do curso e a empresa a
outra metade. O período de previsão do curso é de 22/07 até 20/08, das 14h às
17h30m. Adamo falou também sobre o curso de inglês para garçom, o Presidente
falou da importância deste curso já que ano que vem teremos a Copa do Mundo. Sr.
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Nico lembrou que o curso de manipulação de alimentos também está acontecendo e
termina no dia 02/07.
Na ausência do tesoureiro o Presidente solicitou ao Sr. Sérgio que fizesse a
prestação de contas do Sindicato. O Sr. Sergio disse que o novo tesoureiro está de
parabéns, pois está fazendo boas aplicações, perguntou se algum dos presentes
teria alguma dúvida, todos responderam negativamente. Sr. Nico ainda completou
que o Sindicato só tem duas rendas ao ano, uma em janeiro (Contribuição Sindical)
e outra em setembro (Contribuição Confederativa).
O Sr. Henrique do Zum perguntou se a Dra. Alessandra é boa advogada e todos que
já tiveram a oportunidade de trabalhar com a mesma elogiaram.
Sr. Guilherme do Pizza na Pedra que também é consultor do Le CanarD disse que
eles aderiram ao UtilCard da ACIJ e que antes eles pagavam 5% de taxa no cartão
Visa, agora eles pagam 0% de taxa, além de receberem um desconto na
mensalidade que eles pagam para a ACIJ. No total houve uma queda de R$
5.000,00 ao ano nos gastos. Recomendou o curso de manipulação para quem ainda
não fez, comentou que a Dra. Alessandra é muito competente e comentou que o
pessoal da CDL não recebe os e-mails do Sindicato. O Sindicato pediu para passar
a lista de e-mail para atualização.
Terminado o momento da palavra livre. Sendo este o último assunto, a reunião foi
encerrada pelo Presidente às 16h40min.
Joinville, 27 de Junho de 2013.
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