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
14 DE AGOSTO DE 2014
15H ÀS 16H30
Local: Hotel Itajara. Endereço: Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 237 –
Centro – Jaraguá do Sul
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. João Batista dos
Santos; Sr. Raulino João Schmitz, Sra. Jakeline Torizani, Sr. Angélico de Souza, Sr.
Paulo Müller, Sr. Nelci Dias Maciel, Sr. Celso R. Berri, Sr. Julio Cesar de Oliveira,
Sra. Vera L. B. Wilhelm, Sr. Dácio Maiochi Roper, Sra. Ludmila Marques, Sr. Wilian
Ferreira, Sra. Rosi Dedekind, Sra. Vilce Mara Moreira, Sra. Danisa Reimond, Sra.
Cintia Buzian, Sr. Everton R. Pacheco, Sra. Doraci Bahr, Srta. Angela Barichello,
Srta. Laís Vanderlinde e Srta. Carolinny Cardoso.
A reunião iniciou às 15h15 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 sobre as informações
gerais, formas de divulgação, mencionou que os associados aparecem no Guia, a
quantidade de anunciantes. Alguns dos presentes comentaram que o material ficou
muito bom, Rosi Dedekind mencionou que a Fundação Turística de Joinville utiliza
bastante o Guia Turístico do Sindicato nos eventos e divulgações fora do município.
Na sequência Srta. Laís falou sobre a Missão Empresarial à Equipotel 2014 que
acontecerá de 15 à 18 de setembro. Apresentou os eventos simultâneos, explicou
que alguns deles é necessário fazer a inscrição antecipada, apresentou a
programação completa da viagem, valores e quantidade de confirmados até o
momento. Alguns empresários que já participaram dessa missão nos anos
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anteriores, mencionaram a importância de visitar a Feira, conhecer as novidades e
tendências, conhecer e estreitar ligações com fornecedores e a troca de
experiências e interação com os demais participantes da viagem. Sr. Angélico falou
também que a Missão é um estímulo a mais para os funcionários e que os
empresários podem até fazer da Missão um brinde aos funcionários que se
destacaram em suas atividades ao longo do ano.
Com a palavra novamente, Srta Carolinny comentou sobre os cursos que estão
sendo oferecidos até o final do ano (Inglês Básico, Camareira, Manipulação de
Alimentos, Vendas com Qualidade, Massas e Molhos e Gestão do Tempo). Sr. Nico
lembrou do Projeto Jovens Cozinheiros, da Univille, que o sindicato está apoiando.
Sr. Celso sugeriu fazer cursos com valores diferenciados para associados e não
associados, Carolinny comentou que já esta sendo feito desta forma. Foi solicitado
cursos para Jaraguá do Sul também e o Sr. Celso lembrou da dificuldade em fechar
turmas em outros anos. Carolinny comentou que está sendo feito o possível para
ofertar cursos, mas é difícil, pois os funcionários não são muito motivados para
capacitação e eles não tem interesse em fazer cursos fora de seu horário de
trabalho.
Em seguida, devido ao não comparecimento da assessora jurídica, Dra. Alessandra,
devido compromissos de última hora, Srta. Laís comentou sobre os serviços
oferecidos gratuitamente as empresas associadas na área jurídica (trabalhista e
cível). Sr. Angélico disse que as reclamatórias trabalhistas diminuíram, graças as
orientações da advogada e Sr. Raulino comentou que somente para a advogada
analisar um contrato já vale a pena ser associado, assim evita problemas com
contratos mal elaborados.
Chegado o momento da Prestação de Contas o tesoureiro, Sr. Batista, comentou
sobre as entradas e saídas financeiras do Sindicato. Sr. Nico lembrou que o
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Sindicato possui apenas duas receitas ao ano, a Contribuição Sindical em janeiro e
a Contribuição Confederativa, no mês de setembro e que o Sindicato aumentou
bastante o número de associados ultimamente. Srta. Laís aproveitou a oportunidade
para falar sobre a Contribuição Confederativa, explicou que a contribuição é para as
empresas interessadas em se associar ou renovar associação junto ao sindicato,
não sendo, portanto, obrigatória. Laís também explicou que estão na fase de
atualização de cadastro junto às contabilidades e pediu auxílio aos empresários para
que conversem com seus contadores para fornecerem estas importantes
informações.
A seguir houve o momento empresarial da anfitriã, Sra. Vera, falou que está há 10
anos na administração do Hotel Itajara, possuem 122 apartamentos, 2 suítes, 2
salas de reuniões com capacidade para 60 e 25 lugares cada e restaurante
terceirizado. Aproveitou para agradecer a parceria com Sra. Angela e dizer que está
dando certo, pois o restaurante atende além dos hóspedes, também a comunidade.
Disse ser ótimo a parceria porque também assim cada uma foca no que entende e
podem ficar mais na gestão do que no operacional. O hotel e o restaurante Itajara
estão trabalhando junto com os órgãos municipais para fortalecer o turismo de lazer
e aumentar o fluxo de turistas nos fins de semana também, já que em Jaraguá do
Sul o foco é o turismo de negócios. Sra. Vera falou sobre a importância em ser
associados às entidades do trade, como o Sindicato, Núcleos, Convention Bureau
para trocar idéias e aprendizados. Falou que nesta tarde os empresários de Jaraguá
puderam conhecer melhor as ações do sindicato e que continuarão firmes
participando.
Na palavra livre Sra. Ludmila falou sobre a importância de a região estar unida e
parabenizou o sindicato pelas reuniões itinerantes. Aproveitou para comentar sobre
o Festival Gastronômico que está acontecendo este mês em Joinville, do dia 6 ao
dia 24, que contou com o apoio financeiro do Sindicato. Convidou todos para visitar
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uma das 25 casas participantes, ao custo de R$ 39,00, incluso entrada, prato
principal e sobremesa, este ano com a novidade que premiarão o melhor garçom.
Sr. Celso falou que Jaraguá do Sul participou do Festival Gastronômico da Abrasel,
Brasil Sabor, e foram a 2ª cidade com mais casas participantes. Sr. Bernardo
aproveitou para lembrar que devido a parceria firmada, os associados do sindicato
tem os mesmos benefícios que os associados da Abrasel/SC.
Sendo este o último assunto, a reunião foi encerrada pelo presidente às 16:30.
Joinville, 20 de Agosto de 2014.
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