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
11 DE SETEMBRO DE 2014
15H ÀS 16H30
Local: Angélico’s Rest. Rua Luiz Delfino, 870 – Anexo Soc. Da Amanco - Glória
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. João Batista dos Santos; Sr. Angélico de
Souza, Sr. Fábio Belleli, Sr. Ditmar Erich. Seiler, Sra. Carolina Schmitt, Sr. Osmar
Neckel, Sr. Diego Vailatti, Sr. Gerson Acácio Borba, Sr. Felipe A. D. Borba, Sr. Nelci
Dias Maciel, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, 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 agradecendo ao Sr. Angélico por ter disponibilizado o seu
Restaurante para a realização desta reunião, na sequência pediu para que todos se
apresentarem informando a quanto tempo seus empreendimentos estão abertos.
Dando início ao primeiro assunto da pauta o presidente agradece a presença de dois
empresários do Núcleo das Praias que vieram para formar a comissão que irá
participar das negociações da CCT Praias, na oportunidade foi marcada a primeira
reunião para começar a alinhar o assunto, a mesma ficou para o dia 23/09/14, às
12h no Restaurante Pedra da Ilha, foi solicitada a presença do Sr. Rui do
Restaurante Capitão e também presidente da Associação de Rest. e Hotéis de
Penha, o objetivo é levar ideias para tentar diminuir a reivindicação de 15% de
aumento que foi solicitado pelo Sechobar – Sindicato Laboral. Na sequência foi
comentado sobre a CCT Joinville que será para o mês de novembro, o Sr. Ditmar
questionou sobre a chapa que está concorrendo as eleições em Joinville e o Sr.
Batista explicou que no momento está tudo parado, pois uma das chapas estava
ilegal, comentou que talvez este ano não saia a nova diretoria, o Sr. Batista
aproveitou para falar que o interessante é que a chapa 1 que é a diretoria atual do
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Sindicato Laboral continue, pois o Sindicato Patronal tem um bom relacionamento
com eles, o Sr. Osmar concordou dizendo que é melhor deixar como está. O Sr.
Ditmar disse que deveríamos lutar por 6% de reajuste que é a inflação, porém o Sr.
Batista disse que é difícil e que o mais garantido é que saia 7%.
Dando continuidade aos assuntos da pauta o próximo tópico foi a Missão
Empresarial Equipotel 2014 a Sr. Bernardo passou a palavra à Srta. Laís falou que
são 33 confirmados e explicou toda a programação. O presidente comentou que é
importante participar da Missão, porque este é um momento de lazer e um momento
de buscar conhecimento. O Sr. Angélico comentou que é muito importante mandar
um supervisor ou um líder para a Missão, pois dessa forma eles se sentem mais
motivados.
Em seguida, Carolinny falou sobre qualificação profissional, comentou sobre o Curso
de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos com 15 vagas que irá ocorrer nos
dias 29, 30/09, 01, 02 e 03/10 no Restaurante Glória, Curso de Massas e Molhos
com 20 vagas para o mês de outubro e sobre o Curso de Gestão do Tempo para o
mês de novembro. Lembrou que o Sindicato está com o Curso de Inglês Nível
Básico em andamento com 11 participantes e que encerraram os cursos de
Camareira com 12 participantes e o Curso de Vendas com 10 participantes.
Comentando que os cursos são subsidiados 50% pelo Sindicato. A seguir perguntou
para os presentes se acham interessante realizar ainda este ano um curso de
garçom, provavelmente com início para o mês de novembro a partir das 15h, os
participantes demonstraram interesse e o Sindicato ficou de articular com o
professor se é possível. Aproveitando o assunto de qualificação o Sr. Ditmar elogiou
o Curso de Vendas com Qualidade, disse que seu funcionário está muito motivado
após o curso.
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 o presidente explicar melhor
sobre as receitas que o Sindicato possui, sendo apenas duas ao ano, a Contribuição
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Sindical em janeiro e a Contribuição Confederativa no mês de setembro. O
Presidente ainda comentou que logo as empresas estarão recebendo a Guia
Confederativa que serve para a empresa se associar ou renovar a associação com o
Sindicato e destacou os benefícios que são oferecidos.
A seguir houve o momento empresarial do anfitrião, Sr. Angélico, que falou sobre
sua história de muita luta, sofrimento e sacrifício, comentou que está a 22 anos na
Recreativa da Amanco e que ao longo desses anos conseguiu melhorar a
construção, asfaltar a rua que leva até o restaurante, está sempre em busca
renovação, contou que construiu uma máquina que faz defumado e hoje não precisa
comprar nenhum defumado de fora é tudo produção própria. Comentou que o
importante é ser parceiro de todo mundo e trabalhar com muito empenho.
Na palavra livre Sr. Bernardo comentou que a empresa dele recebeu da ACIJ uma
proposta do núcleo de contabilidade para oferecer um coffee durante o Seminário
Catarinense que irão realizar para umas 300 pessoas.
O Sr. Osmar comentou sobre o prêmio que seu restaurante recebeu pelos 50 anos e
da homenagem que o Sindicato ofereceu para ele na Câmara de Vereadores ele
agradeceu a placa e passou para todos olharem.
O Sr. Batista comentou sobre a Visita do Conselho de Turismo e disse que a cidade
foi muito elogiada pelo conselho devido a união do trade turístico, comentou ainda
que

nossa localização é privilegiada, pois saímos da praia e em pouco tempo

estamos na serra, o que torna nossa região um diferencial.
Sr. Angélico pediu para todos verificarem com sua contabilidade, pois mudaram as
regras referente ao aviso prévio durante a experiência.
O Sr. Ditmar comentou sobre a palestra que será realizada na Mitra Diocesana no
dia 16/09 com o palestrante Alfredo Rocha sobre Liderança e Gestão de Pessoas.
Sendo este o último assunto, a reunião foi encerrada pelo presidente às 16:40.
Joinville, 11 de setembro de 2014.
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