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 JUNHO DE 2014
15H ÀS 16H30
Local: Hotel Trocadero. Endereço: Rua Visconde de Taunay, 185 - Centro
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. Geraldo
Linzmeyer, Sr. João Batista dos Santos; Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Tomé de
Souza, Sr. Moacir de Souza, Sr. Guilherme Kulkamp, Sra. Thalita Oliveira e Silveira,
Sr. Dominício Freitas, Sra. Jakeline Torizani, Sr. Angélico de Souza, Sr. Paulo
Müller, Sr. Felipe Borba, Sr. Sérgio Luiz Holz, Sr. Nelci Dias Maciel, Sra. Rose
Viapiana, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, Sra. Eliane Lehmkuhl, Sr. Celso R. Berri, 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. Laís, que falou sobre o Guia Turístico
Norte de Santa Cataria 2014/2015, a mesma explicou brevemente sobre o Guia e
suas informações principais. Nesta edição teremos 31 anunciantes e os trabalhos já
estão sendo finalizados, o Guia estará pronto no mês de Julho. Algumas pessoas
sugeriram que um evento de lançamento seja realizado.
Ainda com a palavra Srta. Laís falou sobre a agenda de eventos e reuniões. Dia
15/07 haverá a segunda reunião do núcleo das praias com a presença da Dra.
Alessandra, na Câmara de Vereadores de Barra Velha, todos estão convidados.
Como de costume, devido ao Festival de Dança, Laís informou que não haverá
reunião mensal em Julho, retomando o calendário de reuniões no mês de agosto,
em local a ser definido. Sr. Geraldo contou que dias 15, 16 e 17 de agosto
representantes do Conselho Estadual de Turismo estarão na região e sugeriu
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agendar a reunião mensal de forma que eles possam estar presente. Quanto às
Missões Empresariais, a Equipotel, Feira de Produtos e Serviços para hotelaria e
empresas de A&B, acontecerá de 15 à 18 de setembro de 2014 e novamente o
Sindicato organizará a Missão. Sr. Angélico mencionou que é muito importante
participar dessa Feira, pois todas as novidades estarão lá. O presidente perguntou
quem já foi e quase todos os presentes levantaram a mão.
Seguindo para o próximo assunto o presidente falou sobre o polêmico assunto das
Fiscalizações dos Bombeiros e do CREA. Houve muita especulação entre os
presentes sobre como ficará a atuação dos Bombeiros Voluntários e Militares no
município e de qual Corpo de Bombeiros as empresas deverão acatar as alterações.
Sr. Celso comentou que em Jaraguá do Sul eles já seguem as normas dos
Bombeiros Militares e em sua opinião cedo ou tarde todos os demais municípios
também terão que se adequar. O grande problema levantado é que os Militares
cobram altas taxas de fiscalização, enquanto os Voluntários não cobram nada.
Quanto ao CREA, Sr. Batista disse que o fiscal do conselho é bem aberto e é
importante também se adequar ao CREA. Mais debates foram iniciados sobre o
assunto e surgir o comentário que é interessante conversar com a Quasa Ambiental,
pois podem auxiliar as adequações às fiscalizações. O Sindicato entrará em contato
com a empresa.
Em seguida, Laís comentou sobre os cursos que aconteceram neste mês e dos
próximos cursos agendados. O curso de Inglês encerrou no dia 10 formando 11
alunos; curso diferencie-se no atendimento aconteceu nos dias 02, 03 e 04
formando 15 alunos e por fim o curso de técnicas básicas de cozinha foi encerrado
dia 26 com 16 alunos capacitados. Foi passado para os participantes verificarem as
avaliações dos cursos encerrados, com muitos pontos positivos e algumas
sugestões, como por exemplo, o curso de inglês que deveria ter uma carga horária
maior. Faremos mais um curso de inglês básico este ano e já será adaptado essa
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sugestão. Laís lembrou que os currículos dos participantes do Projeto Jovens
Cozinheiros foi enviado aos associados via e-mail, no informativo do dia 09 de junho.
Mencionou também os próximos cursos agendados, inclusive o de Pizzas que inicia
na próxima semana e já está com a turma fechada. Sr. Celso solicitou cursos em
Jaraguá do Sul, ofertado pelo sindicato ou apoiando outras entidades, Laís lembrou
da grande dificuldade em fechar as últimas turmas nessa cidade. Alguns
participantes falaram do projeto do SESC, o Mesa Brasil como um projeto muito
interessante. Sr. Batista falou que a funcionária que participou do curso de técnicas
básicas de cozinha adorou, só houve elogios.
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 e pediu para Laís explicar melhor sobre as
receitas que o Sindicato possui, sendo apenas duas ao ano, a Contribuição Sindical
em janeiro e a Contribuição Confederativa no mês de setembro.
A seguir houve o momento empresarial do anfitrião, Sr. Geraldo, falou sobre sua
recente administração junto ao Hotel Trocadero, que agora também participa do
CHA Hotéis (Cadeia de Hotéis Associados). Comentou que o hotel é simples, uma
estrela, em prédio histórico, possui 61 apartamentos com diária de R$ 70,00. O
presidente lembrou que Sr. Geraldo assumiu também o Hotel Bandeirantes, em
Barra do Sul. A CHA conta atualmente com seis hotéis familiares associados. Para
finalizar, Sr. Geraldo disse que caso os participantes tenham interesse em conhecer,
alguns apartamentos estão abertos e após a reunião, será servido um café por conta
do Hotel Trocadero.
Na palavra livre Sr. Bernardo perguntou se alguém tem algo a falar, Sr. Celso disse
que para uma próxima reunião mensal, o Hotel Nelo está de portas abertas para
receber os associados. Laís ficou de agendar com ele o melhor dia, conforme
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disponibilidade, provavelmente para a reunião de setembro, já que na reunião de
agosto do Conselho Estadual de Turismo estará na cidade e queremos que eles
participem da nossa reunião.
Sendo este o último assunto, a reunião foi encerrada pelo presidente às 16:30.
Joinville, 01 de Julho de 2014.
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