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
15 DE MAIO DE 2014
15H ÀS 16H30
Local: Rest. Polinésia. Endereço: Rua Pref. Baltazar Buschle, 3.537 - Espinheiros
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. Geraldo
Linzmeyer, Sr. João Batista; Sr. Paulo Müller, Sr. Augusto Kolling, Sra. Rosi
Dedekind, Sr. Peterson Kolling, Sr. Felipe Borba, Sr. Gerson Acacio Borba, Sr.
Sérgio Luiz Holz, Sr. Nelci Dias Maciel, Sra. Rose Viapiana, Sr. Osmar Neckel, Sra.
Guisela M. Neckel, Sr. Edson Holler, Sr. Moisés H. L. Oliveira, Sra. Kátia C. Ronchi,
Sra. Ludmila Marques, Sr. Celso R. Berri, Sra. Marlene C. Sanchini, Sr. Adão
Francisco Luchini, Sr. Marlon Sagaz, Sr. Claudionei Vieira, Sr. Rosinaldo Cartapono,
Sr. Vanio Alexandre, Sra. Norma Arns Lafloufa, Sr. Douglas Hoffmann, Srta. Laís
Vanderlinde e Srta. Carolinny Cardoso.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente, Sr. Bernardo, dando as boas vindas a
todos os presentes e pedindo para que todos se apresentassem.
Após, Sr. Bernardo passou a palavra à Srta. Carolinny, que falou sobre o Guia
Turístico Norte de Santa Cataria 2014/2015, a mesma explicou brevemente sobre o
Guia, suas informações principais, sua abrangência, valor para comercialização dos
espaços para anúncio.
Em seguida dando continuidade a pauta a Srta. Carolinny falou sobre Qualificação
Profissional. Apresentou o próximo curso agendado Diferencie-se no Atendimento
que será realizado nos dias 02, 03 e 04/06, mencionou o Curso de Inglês Nível
Básico que está acontecendo do dia 08/04 até 10/06, o Curso de Técnicas Básicas
de Cozinha que iniciou dia 06/05 até 11/06 e o Curso de Manipulação que aconteceu
do dia 24 a 28/03. Ressaltou que o Sindicato irá desenvolver mais cursos de
Manipulação de Alimentos durante este ano. O Sr. Nico ainda comentou que todos
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os cursos tem parte do valor subsidiado pelo VivaBem, além disso o Sindicato está
apoiando o Projeto Jovens Cozinheiros uma parceria com a Univille.
O Sr. Osmar solicitou ao Presidente uma mudança na pauta para apresentar o
Momento Empresarial antes, visto que algumas pessoas que estavam participando
da reunião teriam que se retirar mais cedo. Neste sentido o Sr. Osmar falou sobre
seu negócio, explicou que tudo começou quando ele e sua esposa realizaram uma
viagem até a Polinésia Francesa e quando voltaram resolveram construir o
restaurante que ficou pronto em 9 meses. Comentou que o Restaurante Polinésia
será homenageado pela Câmara de Vereadores por estar completando 50 anos. O
Sr. João Carlos Gonçalves deveria ter comparecido para fazer o convite oficial,
porém não se fez presente na reunião. Após o Sr. Edson compareceu representando
o Sr. João Carlos e falou da homenagem, tão logo terminou ele se retirou da
reunião. O Sindicato VivaBem foi convidado para participar do evento que irá
acontecer no dia 25/06 às 19h30, na Câmara de Vereadores.
Sr. Osmar ainda comentou sobre o projeto de construir um condomínio fechado
próximo ao Portal do Mar e pediu a Sra. Marlene que falasse sobre os benefícios
deste projeto para a região. A Sra. Marlene contou que o projeto será para utilizar
um espaço da comunidade que hoje está servido como depósito de lixo. A região
tem recebido muitos visitantes e eles sentem falta de um ambiente com
infraestrutura. Em seguida a palavra foi passada para o arquiteto Sr. Moisés que deu
uma visão técnica do projeto, explicou uma área como o Portal precisa ter um
parque para as pessoas utilizares, do contrário o local não atrai o interesse das
pessoas, além disso, parte do terreno onde foi construído o Portal foi cedido pelo Sr.
Osmar, o mesmo já tem sócio para a construção do projeto, só está aguardando a
liberação dos órgãos responsáveis.
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O Sr. Marlon do IPPUJ disse que a região onde o projeto está focado é de
manguezal por isso é uma área de preservação, porém ficou de verificar com a Sra.
Raquel da Fundema se é permitido usar aquele espaço. Comentou que solicitará
uma limpeza na região onde está ocorrendo o depósito de lixo. O correto seria a
própria empreiteira limpar o local e prometeu essa ação para a próxima semana.
Sra. Marlene comentou que isso é muito importante, por que ela estava reunindo os
jovens da região para limpar o local. O Sr. Marlon ainda comentou que o projeto
Portal do Mar não está completo e que ele terá que ser complementado ao longo do
tempo.
A Sra. Guisela comentou que esse projeto é um sonho de anos dela e do Sr. Osmar.
O Sr. Augusto parabenizou o projeto que julgou visionário e muito importante para o
local, além disso, chamou a atenção da Fundação Turística e do IPPUJ para
ajudarem a tirar do papel esse sonho, lembrou que a doação do espaço do Sr.
Osmar para o Portal do Mar, foi muito importante.
O Sr. Nico comentou que a região vai virar uma Via Gastronômica Portal do Mar,
mais um centro turístico para Joinville.
A Sra. Rosi disse que de nada adianta ter locais para visitar se não existe transporte
turístico para a região, tudo precisa funcionar para o público conseguir chegar no
local. Comentou que é proibido em Joinville o hotel ter uma Van para levar os
hóspedes para as regiões turísticas. A Sra. Ludmila disse que em Joinville nós
temos uma delegacia de transito com um juiz de transito e não é em qualquer cidade
que existe esse tipo de delegacia, porém eles só estão preocupados em fazer blitz.
Já foi levado para o COMTUR o projeto para os empreendimentos poderem utilizar
Vans para levar os clientes, evitando que os mesmos deixem de ir até os
restaurantes e bares, por causa da Lei Seca. O Sindicato foi solicitado para verificar
esse assunto.
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Finalizado o momento empresarial o presidente passou ao próximo assunto da pauta
e falou sobre os núcleos que serão feitos para integração de grupos da categoria.
Comentou a importância dos núcleos, pois dessa forma todos ganham e se unem.
Falou que esse projeto faz parte da nova marca do Sindicato que quer levar para
todos o VivaBem.
Seguindo para o próximo assunto o presidente solicitou a Sra Ludmila que falasse
sobre o 7º Festival Gastronômico em Joinville que é realizado em janeiro e agosto,
épocas em que a cidade passa pela sazonalidade. São 25 casas que oferecem a R$
39,00 a entrada, prato principal e sobremesa. O evento tem o apoio da prefeitura e
do Sindicato VivaBem. O Presidente afirmou que essas iniciativas são importantes
para a categoria.
Chegado o momento da Prestação de Contas o tesoureiro Sr. Batista comentou das
entradas e saídas do dinheiro do Sindicato, lembrando que o Sindicato sempre
trabalhou com transparência nas contas. Comentou dos benefícios que o Sindicato
oferece, da CCT, lembrou que quanto mais associados mais treinamentos o
Sindicato poderá oferecer.
Chegado o momento da palavra livre o Sr. Douglas Gerente de Marketing da
Fundação Turística e sócio da revista premier, comentou do android que começará a
funcionar no Festival de Dança e que irá ajudar o turista a visitar Joinville. Comentou
também sobre o Fantour que irá acontecer dos dias 23/07 a 02/08 que receberá 5
jornalistas focados na área de turismo que virão para o Festival de Dança e visitarão
os pontos turísticos de Joinville. Para tanto a Fundação Turística solicitou cortesia de
alimentação e hospedagens, Sr. Augusto falou que caso não haja disponibilidade em
Joinville ele pode verificar a possibilidade da hospedagem ser em São Francisco do
Sul. O Sr. Nelci do Restaurante Viapiana concedeu algumas refeições na sua
churrascaria. O Sr. Geraldo sugeriu que o Sindicato pague as diárias desses
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jornalistas e ganhe outras duas hospedagens em outro período fora do Festival de
Dança. O Sr. Augusto comentou que dias 15 a 17/08 será realizado outro Fantour e
que também precisarão de apoio. O Sr. Geraldo falou sobre o Conselho Estadual de
Turismo que está realizando reuniões itinerantes, pois querem conhecer Joinville e
região no setor turístico.
Sra. Rosi falou da reunião do Comtur no aeroporto disse que o ILS está instalado
que falta apenas a homologação da ANAC para entrar em funcionamento, que ainda
não recebemos a homologação por causa da Copa do Mundo, lembrou da
importância de falar bem da cidade do nosso aeroporto que está em ótimas
condições.
Sr. Celso comentou que isso só está sendo possível por causa da mobilização das
entidades. Se a cidade não se mobiliza as coisas não acontecem. Comentou que
Jaraguá do Sul estará sediando a liga Nacional de Vôlei Masculino do dia 23 a 24/05
e que 140 países vão transmitir os jogos pela televisão.
Sr. Ludmila comentou que é importante falar dessas melhorias com a RBS, a pista
do Aeroporto será aumentada, mas esse projeto é para o futuro, pois existe a
necessidade de fazer a desapropriação de alguns lugares e nesses casos o assunto
vai para a justiça, comentou do aumento da cabeceira 15 e que por isso o curso do
rio terá que ser alterado. Porém tudo isso é um trabalho longo e demorado.
Sra. Rosi comentou ainda sobre os 30 anos do aniversário da Ajorpeme e que irão
receber uma homenagem da Câmara de Vereadores no dia 28/05 às 19h30.
Sendo este o último assunto, a reunião foi encerrada.
Joinville, 15 de Maio de 2014.
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