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
31 DE OUTUBRO DE 2013
15H ÀS 16H30MIN
SALA WETZEL - ACIJ
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. Guilherme
Külkamp, Sr. Felipe Borba, Sra. Ludmila Marques, Sr. Paulo Müller, Sr. Osvaldo
Ceolin, Sr. Nelci Dias Maciel, Sr. Edson Luiz Fischer, Sr. João Queiroz Valadão, Sr.
Fábio Belleli, Sr. Angélico de Souza, Sr. Sérgio Luiz Holz, Sr. Daniel Borgonovo
Thives, Sr. Adilson Staviasz Thives, Srta. Ana Luiza M. Wetzel, Sr. Henrique
Dalbosco, Sra. Lilian Sousa da Rosa Moritz, Sr. Adriano K. Pessoa, Sra. Thalita
Oliveira e Silveira, Sr. Dominício Freitas Neto, Sra. Rose Viapiana Maciel, Sra. Rosi
Dedekind, Sr. Valmor de Souza, Sra. Nelci Seibel, Sr. Osmar Neckel, Sr. Geraldo
Linzmeyer, Sr. Guilherme Gassenferth, Srta. Eliane Lehmkuhl e Srta. Laís
Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente dando as boas vindas a todos os
presentes e pediu para que todos se apresentassem.
Após, o presidente passou a palavra ao Sr. Edson, representando o Rotary Club de
Joinville, comentou sobre o evento que será realizado 2014 em Joinville, a 54ª
Conferência Distrital – Distrito 4650. Com o tema “Servir para Transformar Vidas” o
evento acontecerá de 16 à 18 de maio, na Expoville e contará com
aproximadamente 1200 visitantes, entre rotarianos e joinvilenses. Na oportunidade
solicitou apoio aos hoteleiros para hospedagem deste público, disse que não
trabalham com agência, eles mesmos organizam o evento. Foi sugerido então,
agendar reunião com os hoteleiros para falar sobre o assunto. Para finalizar, Sr.
Edson agradeceu a atenção e passou seus contatos para eventuais parcerias e
dúvidas.
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Em seguida os representantes do SESC, Sr. Adriano e Sra. Lilian, apresentaram as
ações, atividades e benefícios do SESC – Serviço Social do Comércio. Com uma
vasta rede de centros de atividades, incluindo os meios de hospedagem (Hotel Sesc
em Cacupé, Hotel Sesc em Blumenau e Sesc Pousada Rural em Lages), a entidade
está presente em todo o território nacional, por meio de programas em educação,
saúde, cultura, lazer e assistência. O Sesc atende aos empregadores e
trabalhadores do comércio de bens e serviços. Para comerciantes, os valores das
atividades são mais baixos e a emissão das carteirinhas não possui custo.
O próximo assunto da pauta foi Negociações Coletivas. Tema sempre muito
polêmico, Sr. Bernardo e Sr. Valadão comentaram sobre o andamento das
negociações com os dois sindicatos laborais, os índices solicitados por estes e da
dificuldade em negociar, após várias sugestões dos presentes, foi decidido agendar
uma reunião para discutir somente este assunto, interessados se manifestaram e
serão convidados para a reunião a ser realizada no dia 07/11, às 15h.
Na seqüência Sr. Guilherme apresentou o CRETA – Comitê Regional de Ecoturismo
e Aventura Região Norte do Estado de Santa Catarina. O comitê reúne diversas
empresas e entidades ligadas à categoria na qual buscam regionalizar e
desenvolver o ecoturismo e turismo de aventura com a criação de cinco roteiros
regionais. O representante do Sindicato no Comitê é o Sr. Nico, as reuniões
acontecem mensalmente e haverá um stand do Comitê na Festa das Flores para
divulgação. Na oportunidade Guilherme aproveitou para convidar a participar da
Festa, este ano com atrações como Jardim Sensorial, exposição de carros antigos e
três palcos para apresentações culturais e shows. Como representante também da
Fundação

Turística,

algumas

sugestões

foram

dadas

ao

Sr.

Guilherme:

apresentações de bandas de Joinville na Festa, mercado de pulgas, estender o
período de realização, corredor coberto do estacionamento até o pavilhão para
facilitar a entrada em dias de chuva. Rosi lembrou que o primeiro dia da Festa terá
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entrada gratuita para todos e da Sessão Solene em comemoração aos 75 anos da
Festa das Flores que acontecerá dia 13/11.
A seguir foi comentado sobre o FAMTOUR ao Festival de Turismo de Gramado
organizado pelo Núcleo do Trade Turístico da Ajorpeme em parceria com entidades
ligadas à área. A saída de Joinville está prevista para dia 07/11, às 23h. A
programação contempla visita à Feira de Turismo e apreciação do Natal Luz.
Interessados

deverão

entrar

em

contato

com

Conceição

no

nucleotradeturistico@ajorpeme.com.br, vagas limitadas.
Na ausência do tesoureiro o Presidente passou o relatório das receitas e despesas
do mês de setembro/2013, perguntou se algum dos presentes teria alguma dúvida,
todos responderam negativamente.
Chegado o momento da palavra livre o Sr. Bernardo parabenizou o Sr. Geraldo pelo
cargo de Conselheiro na Secretaria Estadual de Turismo, Cultura e Esporte. Geraldo
comentou um pouco sobre os trabalhos no conselho e lembrou do curso de
treinamento do SEITEC que acontecerá em Joinville no dia 11/11 e de como é
importante a participação dos órgãos ligados ao turismo para elaborar projetos na
área, já que recurso tem disponível.
Em seguida o Sr. Angélico apresentou projeto para elaborar um papel para colocar
na bandeja dos garçons com frases educativas para o garçom colocar em prática. A
assessora de imprensa, D. Nelci, ficou encarregada de alterar as frases substituindo
os termos “não” e “nunca” e o Angélico enviará ao Sindicato o orçamento, Geraldo e
Nego já mencionaram terem interesse na confecção. Além da sugestão de alterar as
palavras negativas foi sugerido incluir o site e fone do Sindicato.
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Ludmila solicitou apoio na mobilização que a Câmara de Gastronomia da CDL fará
contra a Lei de Uso do Espaço público. O Sindicato colocou-se a disposição.
A nutricionista Eliane comentou que ministrou o Curso de Boas Práticas na
Manipulação de Alimentos no Restaurante do Nego e que o curso foi aceito pela
Vigilância Sanitária por estar em conformidade com os requisitos, assim os
funcionários participantes também receberão a Carteira de Qualificação Profissional
elaborado pelo Sindicato VivaBem.
Terminado o momento da palavra livre e sendo este o último assunto, a reunião foi
encerrada pelo Presidente às 16h45min.
Joinville, 05 de Novembro de 2013.
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