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
20 DE FEVEREIRO DE 2014
15H ÀS 16H30MIN
SALA WETZEL - ACIJ
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. João Batista dos
Santos, Sr. Adamo V. Nascimento, Sra. Ariana Nieckarz, Sra. Adriana Tomazi Alves,
Sr. Gilmar G. Jacobowski, Sra. Norma Lafloufa, Sr. Ditmar Erich Seiler, Sr.
Guilherme Külkamp, Sr. Felipe Borba, Sr. Gerson Acácio Borba, Sra. Graziela Puhl,
Sra. Ludmila Marques, Sr. Sérgio Luiz Holz, Sr. Valmor de Souza, Sr. Osmar Neckel,
Sr. Rafael Celeski, Sr. Marcelo Santos 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 à Sra. Ariana, representando a Caixa
Econômica Federal, apresentou o novo posto de atendimento dentro da ACIJ. O
objetivo do PA é atuar junto às empresas de médio e grande porte de Joinville,
buscando a construção do relacionamento bancário de maneira integrada com as
agências da Caixa, através da prospecção de novos negócios e incremento dos
negócios existentes, contribuindo com o crescimento da responsabilidade socialempresarial das empresas da região. Ariana falou também sobre os produtos
ofertados: produtos de giro e produtos de investimento, com destaque para
FUNGETUR, linha de crédito com recursos do Fundo Geral do Turismo para
ampliação, modernização e reforma de empreendimentos turísticos e PROGER,
linha de crédito, instituída pelo Ministério do Trabalho, voltada ao financiamento de
investimentos fixos, capital de giro associado ou capital de giro isolado, utilizando
recursos do FAT para empreendimentos que proporcionem a geração e/ou
manutenção de emprego e renda na cadeia produtiva do setor de turismo.
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Em seguida os representantes da Epagri, Sr. Gilmar e Sra. Adriana, apresentaram o
Projeto Raízes de Nossas Raízes. O Projeto busca estreitar os laços entre os
agricultores e os restaurantes de Joinville e Região, para que seja resgatado a
cultura na plantação de raízes como Cará, Taiá e Batata Doce e fornecido aos
restaurantes para incluir em seus cardápios.
No dia 11 de dezembro de 2013 foi realizado o primeiro encontro entre esses dois
setores juntamente com as cooperativas. Na reunião foi comentado ser muito
interessante esta aproximação, mas os restauranteiros ainda possuem certo receio
em comprar dos agricultores, pois muitos não cumprem as entregas agendadas,
entretanto no evento do dia 11 foi comentado que as cooperativas assumiriam o
risco pelas entregas, ficando assim garantido a entrega.
Os participantes da reunião comentaram que esse é um projeto muito interessante e
eles tem interesse em participar. Desta forma, a próxima reunião mensal do
sindicato (março) será realizado na Epagri, seguido de um café com produtos
relacionados ao tema raízes e participação dos agricultores e presidentes das
cooperativas.
O próximo assunto da pauta foi Missão Empresarial Fraiburgo e Região.
Apresentado pela Srta. Laís, a Missão acontecerá entre os dias 17 à 19 de março de
2014, com saída de Joinville e passará pelos municípios de Fraiburgo, Videira e
Treze Tílias. Laís mostrou o roteiro e os valores e deixou aberto para sugestões e
dúvidas. Uma sugestão foi passar por Tangará ou Pinheiro Preto para visitar alguma
vinícola, a sugestão foi anotada e será analisada. Outra sugestão foi sair de um local
onde possua estacionamento, Sr. Batista ofereceu seu restaurante, lá é possível que
os participantes da viagem deixem seus carros no estacionamento durante a
viagem, facilitando o retorno para suas residências. Essa sugestão foi aceita no
mesmo instante. Reservas para a Missão devem ser feitas diretamente com o setor
administrativo do Sindicato VivaBem.
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Na seqüência Sr. Aldeni comentou sobre Qualificação Profissional. Durante este
ano, ele será o responsável por esta pasta. Mencionou que algumas reuniões já
foram feitas e outras estão agendadas com possíveis parceiros para a elaboração
dos cursos. Um dos participantes sugeriu aproveitar a parceria no Projeto Raízes de
Nossas Raízes e verificar junto a Epagri possibilidade de um curso para elaboração
de pratos com as raízes. Srta Laís complementou este assunto confirmando a
parceria com a Vigilância Sanitária em 2014 para realização dos cursos de
Manipulação de Alimentos, o primeiro curso do ano está agendado para final de
março, as inscrições estão abertas e são gratuitas para as empresas associadas.
A seguir foi comentado sobre a Taxa de Alvará Sanitário de Joinville. Após anos de
muita luta Srta Laís informa com grande satisfação a redução da taxa do Alvará
Sanitário para os Meios de Hospedagem de Joinville. O prefeito Udo Döhler
sancionou a Lei Complementar nº 393, de 10 de dezembro de 2013, a cobrança da
Taxa do Alvará Sanitário para estabelecimentos destinados a hospedagem
era de 0,2% UPM (Unidade Padrão Municipal) vigente por apartamento, a partir da
data de aprovação da Lei, o valor passou a ser 0,1% UPM por apartamento. A data
de renovação do Alvará Sanitário também sofreu alteração, a renovação que antes
era realizada entre os meses de janeiro à março, agora será de acordo com a data
de início da atividade do estabelecimento.
O tesoureiro, Sr. Batista, apresentou o relatório das receitas e despesas do mês de
Janeiro/2014, perguntou se algum dos presentes teria alguma dúvida, todos
responderam negativamente. Sr. Bernardo aproveitou para lembrar a importância do
recolhimento da Contribuição Sindical e que sua receita somente pode ser utilizado
para certos fins e não com qualquer despesa.
Chegado o momento da palavra livre, Sr. Bernardo convidou todos os empresários
do ramo de eventos para comparecer à Câmara de Vereador no dia 21 de fevereiro,
às 09h, pois o vereador Bento está convidando para uma reunião para discutir
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assuntos do setor. Foi comentado também sobre a qualificação profissional da
categoria de hotéis e restaurantes, os novos funcionários não estão interessados em
aprender e os antigos funcionários estão desmotivados, por isso é extremamente
importante fornecer cursos interessantes, principalmente na área de excelência no
atendimento.
Terminado o momento da palavra livre e sendo este o último assunto, a reunião foi
encerrada pelo Presidente às 16h40min.
Joinville, 25 de Fevereiro de 2014.
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