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
24 DE ABRIL DE 2014
15H ÀS 16H
CETREVILLE / EPAGRI Pirabeiraba
Participantes: Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. Ádamo Vicente Nascimento, Sr. Felipe
Borba, Sr. Sérgio Luiz Holz, Sr. Reinaldo Holz, Sr. Ino Glan, Sr. Roberto Camacho,
Sra. Alessandra D. Valadão Corrêa, Sr. Nelci Dias Maciel, Sr. Sergio Paulo
Buzzachera, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, Sr. Raulino João Schmitt, Sr. Osmar Neckel,
Sra. Ludmila Marques, Sr. Celso R. Berri, Sr. Claudio Kantowicz, Sra. Edicléia
Kantowicz, Sr. Rafael Celeski, Sr. Valmor de Souza, Sra. Adriana Tomazi Alves, Sra.
Ana Lucia Ribeiro, Srta. Laís Vanderlinde e Srta Carolinny Cardoso.
A reunião iniciou às 15h10 com o 1º Vice Presidente, Sr. Nico, dando as boas vindas
a todos os presentes. Explicou que o presidente está nesse mesmo dia
representando o Sindicato no Encontro Anual dos Sindicatos Filiados à FHORESC,
juntamente com o suplente da diretoria, Sr. Augusto Kolling, por este motivo não
pode comparecer a reunião mensal. Também solicitou que os presentes se
apresentem.
Após, Sr. Nico passou a palavra à Srta. Laís, que falou sobre Qualificação
Profissional. Apresentou os próximos cursos agendados, mencionou o Curso de
Inglês que está acontecendo desde abril e o Curso de Manipulação que também
aconteceu em abril. Sr. Reinaldo parabenizou pelo trabalho que está sendo
desenvolvido e aproveitou a oportunidade para perguntar aos presentes como eles
estão conseguindo fazer os funcionários participarem de cursos. Sra. Ludmila
comentou que é difícil, mas com o plano de cargos e salários que implantou no seu
estabelecimento os funcionários ficaram mais motivados. Outros comentaram que os
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funcionários só participam se os cursos acontecerem no horário de trabalho ou se
receberem hora extra.
Em seguida Dra. Alessandra, assessora jurídica do Sindicato, falou sobre as
Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Em
novembro o governo sancionou Lei que dá poder aos Bombeiros Militares para
vistoriar mesmo em cidade com Bombeiros Voluntários. Assim, a orientação da
advogada é se adequar às duas vistorias, até que a Prefeitura de Joinville entre com
um recurso de inconstitucionalidade. O Deputado Darci de Mattos defende esta idéia
e já entrou com recurso. Dra. Alessandra disse que os estabelecimentos de Jaraguá
do Sul também estão sendo vistoriados pelos Bombeiros Militares, não é só em
Joinville.
Na ausência do tesoureiro, Sr. Nico apresentou o relatório das receitas e despesas
do mês de Março/2014, perguntou se algum dos presentes teria alguma dúvida,
todos responderam negativamente.
Chegado o momento da palavra livre Sr. Sérgio levantou o assunto do CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - disse que
recebeu a visita deles solicitando preenchimento da lista de atividades e
equipamentos pertinentes ao estabelecimento, mas que foi tranqüilo. Sr. Raulino
complementou dizendo que também recebeu visita, o que o CREA quer é verificar se
todos os projetos tem ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), o que também
é uma segurança a mais para a empresa, pois a ART deve ser assinada por um
engenheiro.
Outro assunto comentado pelo Sr. Osmar foi que este ano o empreendimento dele
está completando 50 anos e uma homenagem na Câmara de Vereadores será
realizada no mês de Junho. Em virtude disto, a próxima reunião mensal foi
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agendada para acontecer no seu restaurante e no dia mais informações serão
fornecidas sobre a homenagem para quer quiser prestigiar.
Após a palavra livre, o último assunto da reunião foi sobre o Projeto Raízes de
Nossas Raízes desenvolvido pela Epagri e já apresentado na primeira reunião
mensal de 2014 no Sindicato. Representando a Epagri, Sra. Adriana falou sobre o
CETREVILE, um anexo da Epagri em funcionamento há 2 anos para o
desenvolvimento de capacitações para os agricultores, com salas de aula, unidade
de processamento de alimentos, unidade de panificação, alojamentos para
agricultores de outras localidades, sala de estar, refeitório e outros departamentos
que ainda estão em construção. Agora falando sobre o Projeto, Adriana e Ana, do
setor de Gastronomia da Epagri, apresentaram novamente o objetivo do Projeto para
quem ainda não conhecia, falou que o cenário atual (agricultores mais capacitados,
cumprindo os prazos de entrega, exercitando a comercialização) está mais propício
para a parceria com os restauranteiros, a fim de serem vendidos produtos da nossa
região. Complementado Sr. Valmor falou que na alta gastronomia são os produtos
locais os mais utilizados, sendo este o caminho que devemos seguir. Sr. Reinaldo
parabenizou o trabalho e o esforço, sabe que iniciativas como estas já foram
realizadas e valoriza o esforço da Epagri para que agora esta parceria aconteça de
verdade. Depois de terminado os comentários, sanado as dúvidas, Adriana e Ana
conduziram os empresários para o refeitório para degustação de pratos elaborados
com as raízes: taiá, batata doce, cará e mangarito. Depois da degustação algumas
cooperativas estavam presentes no local para conversar, apresentar os produtos
oferecidos e a tabela de valores.
Sendo esta a última ação, a reunião foi encerrada.
Joinville, 29 de Abril de 2014.
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