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
16 DE OUTUBRO DE 2014
15H ÀS 16H30
Local: Hotel Mercure Prinz. Rua Otto Boehm, 525 - Centro
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. João Batista dos Santos; Sr. Angélico de
Souza, Sr. Ditmar Erich Seiler, Sr. Gerson Acácio Borba, Sr. Felipe A. D. Borba, Sr.
Osvaldo Luiz Ceolin, Sr. Sergio Paulo Buzzachera, Sr. Claudio Cardozo, Sr. Geraldo
Linzmeyer, Sr. Guilherme Kulkamp, Dra. Alessandra Duarte Valadão Corrêa, Sr.
Roberto Vieira, Sr. Vicente de Paulo Vieira, Sra. Ana Luiza Wetzel, Sr. Raulino João
Schmitz, Sr. Paulo Muller, Sr. Aldeni Carneiro, Sr. Tomé Emanoel de Souza, Sr.
Marco Antonio A. de Freitas, Sra. Carolina Schmitt, Sra. Bianca Vieira, Sra. Danielli
Krapp, Sr. Gesiel Hasse, 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. Ditmar por disponibilizar o Hotel para a
realização desta reunião, na sequência pediu para que todos se apresentassem.
Dando início ao primeiro assunto da pauta o presidente passa a palavra ao Sr.
Roberto, da empresa AMB Pescados (Camarão Gourmet). A Camarão Gourmet
iniciou as atividades vendendo seus produtos inicialmente para o consumidor final,
mais tarde em virtude da necessidade do mercado abriu suas vendas para as
empresas também. Seus produtos são linha pronta (bolinhos de camarão, siri e
peixe, camarão empanado, casquinha de siri, escondidinho de camarão, espetinhos
de camarão e camarão com queijo, lasanha de camarão, lula empanada, ostra
gratinada, pastel de camarão, peixe empanado) ou in natura (camarão branco,
camarão rosa, filé de peixe, polvo, salmão, linguado, congrio rosa). Dra. Alessandra
comentou que só compra da Camarão Gourmet, pois o produto é muito bom e eles
entregam em casa.
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Dando continuidade aos assuntos da pauta, o Bando Santander apresentou a Ação
Adquirência Santa Catarina Formador de Opinião – Bares, Restaurantes e Hotéis, da
máquina de cartões Getnet. Taxas da Ação: Débito (1,40%), Crédito (2,00%).
Desconto 20% no aluguel com faturamento maior que R$ 5.000,00; Desconto 100%
no aluguel limitada a R$ 100,00 com faturamento maior que R$ 50.000,00 + Isenção
do pacote de serviços com faturamento maior que R$ 5.000,00; desconto pacote de
serviços para sócios + Antecipação de Recebíveis sem IOF; taxas diferenciadas
para K Giro; alavancagem até 8x sobre o faturamento no POS para crédito.
Elegibilidade: adesão até 30/10/2014; domicílio bancário no Santander; campanha
válida por 02 meses.
Em seguida, Dra. Alessandra passou algumas informações gerais sobre a área
jurídica. Aumentou muito o número de reclamatórias trabalhistas, Dra. Alessandra
colocou-se a disposição para retirar dúvidas, é um trabalho preventivo, para evitar
problemas futuros. Falou também que as empresas estão enviando em cima da hora
os processos e documentos para defesa, assim que receberem a intimação, já
devem entrar em contato com a advogada. O maior número de reclamatórias
trabalhistas é referente ao intervalo intrajornada. Dicas: bom relacionamento com
contador; pegar assinatura do funcionário sempre que necessário; conferir
documentação; cuidado com garçom eventual, mais de dois dias já caracteriza
vínculo empregatício, sempre pegar recibo dos pagamentos; gestante não pode ser
demitida e nem solicitar exame de gravidez das funcionárias.
O próximo assunto discutido foi sobre o pedido da Fundação Turística para cortesia
de hospedagem na Festa das Flores. Os hoteleiros mencionaram que sempre
ajudam a Fundação Turística, mas não recebem nada em troca. Assim, o Sindicato
verificará se haverá alguma contrapartida para os apoiadores.
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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. O presidente explicou 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. Sr. Batista disse ser a
favor de uma mensalidade, ao invés de anuidade. Sr. Claudio comentou que os
cursos deveriam advir do Sindicato Laboral e o Sr. Aldeni disse que estamos
avançando nesse sentido, com uma parceria com o laboral. Sr Claudio falou sobre o
Sindicato de São Paulo, onde os garçons temporários são contratados através do
Sindicato, poderíamos fazer uma Missão Empresarial para conhecer essa ação.
A seguir houve o momento empresarial do anfitrião, Sr. Ditmar. Contou sobre sua
jornada na hotelaria, quando iniciou carreira trabalhando no antigo Hotel Anthurium
até chegar à rede de hotéis Mercure, onde já trabalhou em vários estados. Sr.
Ditmar comentou sobre a estrutura do Hotel Mercure Prinz: possui três salas de
eventos, restaurante, bar, piscina, sauna, academia e salão de beleza para os
hóspedes. Disse ser uma honra receber os associados ao Sindicato para esta
reunião.
Na palavra livre Sr. Vicente apresentou sua empresa, a escola de gastronomia
Espaço Gourmet. É a única escola com reconhecimento internacional, possui
material próprio e visam que o aluno valorize o que está comendo, reconheça os
preços dos pratos em virtude dos custos. Alguns cursos possuem aulas em módulos,
ficando a cargo de aluno decidir se quer se aperfeiçoar ainda mais ou parar no
básico. A escola é a mais nova associada ao Sindicato. O Sr. Geraldo mencionou as
ações da Federação de Hotéis e Restaurante (FHORESC), disse que na visão deles,
não estão realizando muitas ações para o nosso setor. Disse ser importante
conversar com a Federação Brasileira de Hotelaria e Alimentação (FBHA) que é
vinculada à Confederação do Comércio para verificar se é melhor permanecer com a
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FHORESC ou migrar para a FBHA. Sr. Raulino complementou dizendo que esse
assunto ainda é novo para a maioria dos empresários, a intenção do Sindicato é
conversar com as duas entidades primeiro, para poder tomar a melhor decisão. Sr.
Bernardo ainda disse que sugestões são muito bem vindas e quem decide é a
maioria.
Sendo este o último assunto, a reunião foi encerrada pelo presidente às 16:50.
Joinville, 20 de outubro de 2014.
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