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
26 DE SETEMBRO DE 2013
15H ÀS 16H30MIN
SALA HENRIQUE LOYOLA - ACIJ
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. Celso Berri, Sr.
João Batista dos Santos, Sr. Guilherme Külkamp, Srta. Sabrina Schmitz, Sr. Augusto
Kolling, Sr. Felipe Borba, Sra. Ludmila Marques, Sr. Celestino Silveira, Sra. Marli B.
Schmitt, Sr. Peterson Luiz Kolling, Sra. Valtrudes de Oliveira, Sra. Leila T. Oliveira,
Sra. Patricia Post, Sr. Paulo Müller, Sr. Claudio Cardozo, Sr. Osvaldo Ceolin, Sr.
Andrei Mendonça, Sr. Nelci Dias Maciel, Sra. Yoná da Silva Dalonso, Sra. Elaine C.
B. Scalabrini, Sra. Francielle N. da Costa, Sr. Mauricio Albrecht e Srta. Carolinny
Cardoso.
A reunião iniciou às 15h10 com o Presidente dando as boas vindas a todos os
presentes, comentou sobre a reunião na Pousada Pedra da Ilha em Penha com o
Sechobar para dar início a negociação da CCT e após pediu para que todos se
apresentassem.
Após, o presidente passou a palavra para o Sr. Celestino, o mesmo explicou que é
do Sindicato Laboral e que estão com uma chapa para concorrer a nova diretoria do
SITRATUH, explicou que o objetivo é seguir a mesma linha de trabalho do Sr.
Henrique que é o atual presidente, comentou que a tesoureira saiu do seu cargo
porque a prestação de contas não fechou e depois disso começaram a surgir
inverdades sobre a chapa dele e que não podemos acreditar nelas. Comentou da
dificuldade em se negociar o CCT em outros Sindicatos. Falou que o setor nunca
teve greve e nunca terá, pois irá trabalhar como o Sr. Henrique trabalha.
Sr. Batista disse que conhece o Celestino e que se a chapa dele ganhar nós
(Sindicato VivaBem) só temos a ganhar. Sr. Nico também comentou que é a favor de
mudanças e que o Celestino será uma boa escolha.
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Encerrada a apresentação do Sindicato Laboral, inicia-se a apresentação da Qualys
Ambiental. A Sra. Francielle explicou que a empresa faz coleta de resíduos sólidos,
líquidos, perigosos, de construção civil, hospitalares e reciclagem. A estrutura fica
em Joinville e atendem também Jaraguá do Sul. A Lei Municipal que regula a
Destinação Final dos Resíduos é 7287 de 11/09/2012. Sr. Nico perguntou sobre a
coleta de alimentos (lixo orgânico) e a Sra. Francielle confirmou que recolhem. Sr.
Batista comentou que já existe uma lei Federal e agora a Lei Municipal. O Sr.
Mauricio distribuiu material da Qualys para os interessados entrarem em contato.
Sra. Yoná, da Univille começou a próxima apresentação sobre dois novos cursos
que estão sendo ofertados, curso de Hotelaria e Eventos, ambos são de segunda à
quinta, o preço é acessível, comentou que um dos objetivos é trabalhar com projetos
integrados entre os cursos de hotelaria, eventos e gastronomia, comentou que terá
inglês e professores do exterior. Pediu para que todos ajudem a divulgar, pois assim
teremos mais pessoas formadas para nosso segmento. Foi distribuído material de
divulgação para os participantes, Sr. Celso e Sr. Augusto levaram mais material para
distribuir nas suas cidades. Sr. Celso e Sra. Ludmila falaram da importância da
formação, pois muitos profissionais vivem de “bico” e por isso não se qualificam.
Srta. Carolinny falou dos cursos de qualificação, comentou do curso de Liderança
que será realizado no mês de outubro, porém a data e o local ainda não estão
definidos, falou que o curso é direcionado para os Chefes de Cozinha e os Maitres.
O valor total do curso é de R$ 210,00, o Sindicato paga R$ 105,00 e a empresa
paga R$ 105,00 + R$ 20,00 do material, as inscrições estão abertas. Sr. Guilherme,
Sr. Nelci e Sra. Leila pediram para reservar vagas para seus funcionários.
Sr. Nico complementou informações sobre o curso e o Sr. Claudio do Poial tirou
outras dúvidas com o mesmo. Srta. Carolinny continuou falando do Curso de Boas
Práticas na Manipulação de Alimentos que também será realizado no mês de
outubro nos dias 28, 29, 30, 31/10 e 01/11, no período da tarde no BKR Eventos e
Festas. Inscrições abertas. Continuou com a apresentação informando que o curso
A Boa Mesa encerrou e que a formatura foi na semana passada. Os alunos
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gostaram muito do curso, a Sra. Leila que participou do curso disse que adorou as
aulas, os demais alunos, as professoras, enfim foi uma grande oportunidade. Em
seguida foi comentado sobre o curso de Inglês Instrumental que é a segunda parte
do curso A Boa Mesa, informamos que está acontecendo na ACIJ durante o período
da tarde e que ainda temos duas vagas disponíveis, o valor do curso é de R$
240,00, o Sindicato paga 50% do valor. A Sra. Ludmila comentou que nos dias de
hoje saber inglês é uma obrigação e não mais um diferencial.
Na sequência o presidente passou para o último assunto da pauta, Missão
Empresarial para Equipotel, o presidente pediu para que todos os que participaram
da viagem comentassem suas impressões. Começando pelo Sr. Batista, que disse
que essa foi a melhor viagem e que é muito importante viajar para conhecer novas
tecnologias, o mesmo aproveitou a feira para conhecer as câmaras de resfriamento.
O Sr. Nelci disse que, como sempre a viagem estava ótima, o Sr. Guilherme sugeriu
que fosse realizada uma missão empresarial com visita técnica, comentou que a
CDL está formatando uma missão para o exterior e que os interessados podem se
unir ao grupo. Sr. Augusto comentou que é importante se unir a outras entidades
para formar um grupo grande. Na sequência o Sr. Peterson comentou que gostou da
feira e que lá conheceu uma máquina que faz sushi. A Sra. Marli comentou que
gostou do ônibus, da feira, do hotel. Sra. Ludmila também comentou que a viajem
estava ótima e que o importante é a troca de experiências, aproveitou a
oportunidade para parabenizar a Laís que esteve presente e atenta a todos os
detalhes.
Chegado o momento da palavra livre o Sr. Bernardo comentou que antes da reunião
mensal fez uma reunião com uma imobiliária que é especializada em apartamentos
e passou o folder para os participantes conhecerem.
Em seguida o Sr. Celso comentou que o evento UFC será realizado novamente na
cidade de Jaraguá do Sul no mês de fevereiro do próximo ano, assim como a liga de
vôlei que também acontecerá na cidade, em julho. Como a cidade de Jaraguá não
tem hotéis para todos, provavelmente irá transbordar para as cidades mais
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próximas. A Sra. Sabrina comentou que em julho é complicado, pois temos o festival
de dança e que por esse motivo podemos deixar uma má impressão já que no
festival ficamos sempre lotados.
Sr. Augusto sugeriu que fossemos conhecer o Vale do Contestado, para visitar as
vinícolas e para começar a utilizar em nossos empreendimentos produtos da região,
dessa forma estamos valorizando o que é nosso. Sr. Bernardo pediu para chamar
eles para venderem a região em uma de nossas reuniões.
Sr. Augusto continuou comentando da importância de conhecermos a nossa
Federação em Florianópolis e cobrar da CNTUR os cursos de qualificação. Voltou ao
assunto do Sindicato Laboral e afirmou que é fundamental a alternância de poder,
solicitou o relatório de atividades deles e também a outra chapa que está
concorrendo para vir apresentar suas propostas. Comentou que 5 anos é muito
tempo para um mandato e que deveria ser 2 anos.
Terminado o momento da palavra livre e sendo este o último assunto, a reunião foi
encerrada pelo Presidente às 16h45min.
Joinville, 27 de Setembro de 2013.

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville/SC e Região
Av. Aluísio Pires Condeixa, 2550 - 2º andar, sala 25 - Acij – Saguaçú – Joinville/SC – CEP: 89221-750
Fones: (47) 3461-3379 / 3461-3380
Fax: (47) 3028-2630
Email: sindicato@vivabemaqui.com.br
Site: www.vivabemaqui.com.br

